
 

WALIKOTA PADANG PANJANG 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
 

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG 
NOMOR 22 TAHUN 2017 

 

TENTANG 
 

JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 
 

Menimbang      : a. bahwa dalam upaya mendukung penyelenggaraan manajemen 
Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel, mempersiapkan formasi 
dan  pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, diperlukan jabatan 

pelaksana sebagai dasar dalam perencanaan dan penempatan 
pegawai; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu   menetapkan Peraturan Walikota Padang 
Panjang tentang Penetapan Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai 

Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. 
 

Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 19, Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 962); 
 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  5234); 

 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 5887); 
 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang  
Produk Hukum Daerah;  

 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur 
Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1845);  
 

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 
2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri 

Sipil (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2013 Nomor 
296); dan 

 

9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 

Seri  D.1).  
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN JABATAN     
PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  

 
 BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang. 

5. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut 
CPNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota 

Padang Panjang yang diangkat sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 

6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS  

adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang. 

7. Jabatan   Pelaksana   adalah   sekelompok   pegawai aparatur 

sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan 
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 
8. Kualifikasi   Pendidikan   adalah   pendidikan   yang diperoleh 

melalui pendidikan formal. 

9. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 
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seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan 
pembangunan. 

10. Ikhtisar   Jabatan    atau    ringkasan   tugas  adalah   
ringkasan   dari   tugas  tugas yang disusun secara     

ringkas  dalam  bentuk   satu    kalimat  yang 
mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan. 

11. Uraian  Tugas  adalah   suatu     paparan   tugas    

jabatan   yang    merupakan upaya  pokok pemangku  
jabatan   dalam memproses  bahan  kerja   menjadi 
hasil   kerja   menggunakan   perangkat  kerja   dalam  

kondisi  tertentu. 
12. Rumpun  jabatan   adalah  sekelompok jabatan   

yang   terdiri  dari   pegawai yang  memiliki 
karakteristik   sama   atau   tugas   yang   sejenis. 

 

Pasal  2 
 

(1) Jabatan Pelaksana PNS dikelompokkan dalam klasifikasi 
jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, 

mekanisme, dan pola kerja. 
 

(2) Kesamaan   karakteristik,   mekanisme   dan   pola   kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam 
bentuk nomenklatur jabatan pelaksana. 

 

(3) Nomenklatur Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal 
dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan 
organisasi. 

 

(4) Nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana tercantum pada 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 
dari Peraturan Walikota ini. 

 

BAB II 
TUJUAN, RUMPUN JABATAN DAN IKHTISAR JABATAN 

 

Bagian Kesatu 

Tujuan Jabatan Pelaksana 
 

Pasal 3 
 

Jabatan Pelaksana  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  
bertujuan untuk : 

a. memberikan  kejelasan  tugas  dan  fungsi  Pegawai  Negeri 
Sipil  dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi eselon 
IV; 

b. memberikan kejelasan tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil 
sesuai dengan latar belakang pendidikan. 

 

  Bagian Kedua 

Rumpun Jabatan Pelaksana 
 

Pasal 4 
 

Jabatan  Pelaksana  dapat  dirumpunkan  menjadi  4  (empat)  

rumpun, yaitu : 
a. Rumpun jabatan administrasi; 

b. Rumpun jabatan teknis; 
c. Rumpun jabatan operasional; dan  
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d. Rumpun jabatan pelayanan. 
 

Bagian Ketiga 

Ikhtisar Jabatan dan Uraian Tugas 
 

Pasal  5 
 

Ikhtisar jabatan dan uraian tugas jabatan pelaksana 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
Bagian Keempat 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana 
 

Pasal 6 
 

Daftar Nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana tercantum 

pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisah 
dari Peraturan Walikota ini. 

 
BAB V 

PENUTUP 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Padang Panjang. 

                   

 Ditetapkan di Padang Panjang  
 Pada tanggal  28 Juli 2017 

        
WALIKOTA PADANG PANJANG, 

 

dto 
 

HENDRI ARNIS 
 

Diundangkan di    Padang  Panjang 

pada tanggal         28 Juli 2017   
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 
     

                   dto 
 

        INDRA GUSNADY 
        
BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 NOMOR 22 

 



- 5 - 
 

Lampiran I  Peraturan Walikota Padang Panjang  

 Nomor : 22 Tahun 2017 
Tanggal : 28 Juli 2017 
Tentang : Jabatan Pelaksana bagi Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah  
Kota Padang Panjang  

 

IKTHISAR JABATAN DAN URAIAN TUGAS JABATAN PELAKSANA  

 
1. Analis 

a. Ikhtisar jabatan 

Menelaah dan menganalisa obyek kerja sesuai dengan 
prosedur yang berlaku agar semua pekerjaan dapat 
diselesaikan secara berdayaguna dan berhasil guna. 

b. Uraian Tugas 
1. mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan 

prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian 
pekerjaan; 

2. mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-

bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya 
agar memperlancar pelaksanaan tugas; 

3. mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan 
obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan; 

4. membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk 

disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan 
dapat bermanfaat; 

5. memberikan saran berdasarkan pelaksanaan peker-

jaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada 
pimpinan unit; dan 

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

c. Yang termasuk jabatan analis :  
1. Analis Advokasi 
2. Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur 

3. Analis Alat dan Obat Kontrasepsi 
4. Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan 

5. Analis Aset Negara 
6. Analis Bencana 
7. Analis Benih 

8. Analis Bimbingan Akuntansi 
9. Analis Bimbingan Teknis Anggaran 

10. Analis Bina Kehidupan Agama 
11. Analis Budidaya Perikanan 
12. Analis Data dan Informasi 

13. Analis Data di bidang Evaluasi Dan Kerjasama Penelitian 
14. Analis Dunia Usaha 
15. Analis Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 

16. Analis Form Kewaspadaan  Dini  Masyarakat 
17. Analis Gizi 

18. Analis hasil Pengawasan dan Pengaduan  Masyarakat 
19. Analis Hubungan  Antar Lembaga 
20. Analis Hukum 

21. Analis Humas dan Protokol 
22. Analis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kebudayaan 
23. Analis Jabatan 
24. Analis Jalan Jembatan 
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25. Analis Kebakaran 

26. Analis Kebijakan Barang Milik Negara 
27. Analis Kebijakan Industri 
28. Analis Kebijakan Klasifikasi Barang 

29. Analis Kelembagaan 
30. Analis Kelembagaan Pembinaan Pendidikan 

31. Analis Keluarga Berencana 
32. Analis Keolahragaan 
33. Analis Kepemudaan 

34. Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
35. Analis Kerjasama 
36. Analis Kerjasama Industri Hijau 

37. Analis Kesehatan 
38. Analis Kesehatan Ibu dan Anak 

39. Analis Kesehatan Kerja 
40. Analis Kesejahteraan Keluarga 
41. Analis Ketahanan Keluarga 

42. Analis Kinerja 
43. Analis Konsultasi dan  Bantuan  Hukum 
44. Analis Konten Media Sosial 

45. Analis Kreasi dan Produksi Musik 
46. Analis Kurikulum dan Pembelajaran 

47. Analis Laboratorium 
48. Analis Lalu Lintas 
49. Analis Laporan  Akuntabilitas Kerja 

50. Analis Laporan Keuangan 
51. Analis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 

52. Analis Lingkungan Hidup 
53. Analis Manajemen Lantas 
54. Analis Manajemen Perkantoran 

55. Analis Masalah Sosial 
56. Analis Narkoba 
57. Analis Obat dan Makanan 

58. Analis Optimasi,Rehabilitasi Dan Konservasi Lahan 
59. Analis Organisasi dan Tata Laksana 

60. Analis Organisasi Masyarakat 
61. Analis Pariwisata 
62. Analis Partai Politik 

63. Analis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan 
64. Analis Pelaksanaan Program Pengembangan Tenaga Teknis 

dan Fungsional Non Pendidik 
65. Analis Pelaksanaan Proyek Pemerintah 
66. Analis Pelayanan 

67. Analis Pelayanan Sosial 
68. Analis Pemanfaatan Ruang 
69. Analis Pemanfaatan Teknologi 

70. Analis Pembangunan 
71. Analis Pembayaran  Jaminan Kesehatan 

72. Analis Pembayaran  Perhitungan  Pihak  Ketiga dan 
Penyelesaian Tuntutan  Ganti  Rugi 

73. Analis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat 

74. Analis Pemberdayaan Masyarakat 
75. Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

76. Analis Pembinaan Keluarga Berencana 
77. Analis Penagihan dan Pengembalian 
78. Analis Penagihan Pajak 

79. Analis Pendapatan Daerah 
80. Analis Pendayagunaan Lembaga Keagamaan 
81. Analis Penelitian dan Pengembangan 
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82. Analis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya 

Manusia Aparatur 
83. Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang 
84. Analis Pengaduan Masyarakat 

85. Analis Pengembangan Infrastruktur 
86. Analis Pengembangan Karir 

87. Analis Pengembangan Kompetensi 
88. Analis Pengembangan Model Terapi dan Rehabilitasi 
89. Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

90. Analis Pengembangan Sistem Operasi Media 
91. Analis Pengembangan Teknologi 
92. Analis Pengembangan Wilayah 

93. Analis Penilaian dan Akreditasi 
94. Analis Penyakit Menular 

95. Analis Penyertaan Modal Pemerintah 
96. Analis Perbendaharaan 
97. Analis Peraturan Perundang- Undangan dan Rancangan 

Peraturan Perundang- Undangan 
98. Analis Perdagangan 
99. Analis Perekonomian 

100. Analis Perencanaan 
101. Analis Perencanaan dan Kerjasama 

102. Analis Perencanaan Program 
103. Analis Perencanaan, Evaluasi  Dan Pelaporan 
104. Analis Politik, Hukum dan Keamanan 

105. Analis Produk Hukum 
106. Analis Program Diklat 

107. Analis Program Kerjasama Lembaga Masyarakat 
108. Analis Protokol 
109. Analis Rehabilitasi Masalah Sosial 

110. Analis Rencana Program dan Kegiatan 
111. Analis Sistem Informasi dan Jaringan 
112. Analis Sistem Informasi Perbendaharaan 

113. Analis Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan 
114. Analis Sistem Mutu dan Lingkungan 

115. Analis Sosial Budaya 
116. Analis Standar Harga 
117. Analis Tata Ruang 

118. Analis Pasar 
119. Analisa Iklim Usaha Dan  Kerjasama 

120. Analis Bangunan dan Pemukiman 
121. Analis Higiene Industri 
122. Analis Investasi dan Permodalan Usaha 

123. Analis Penempatan Tenaga Kerja 
124. Analis Pengawasan Mutu Produk 
125. Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi 

126. Analis Perlindungan Perempuan 
127. Analis Perumahan 

128. Analis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat 
129. Analis Tenaga Kerja 

 
2. Asisten Pelelang 

a. Ikhtisar Jabatan 
Menerima, memeriksa dan membantu serta mengkon-
sultasikan dengan pejabat tentang obyek kerja sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran  
pelaksanaan tugas. 
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b. Uraian Tugas 

1. menerima dan memeriksa data obyek kerja dari pejabat 
obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku, sebagai 
bahan pelaksanaan tugas; 

2. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan 
oleh pejabat obyek kerja sesuai prosedur untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
3. membantu kegiatan pejabat obyek kerja sesuai 

prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

4. mengkonsultasikan kendala yang timbul dengan 
pejabat obyek kerja sesuai prosedur untuk mendapat 
penyelesaian dan kelancaran pelaksanaan tugas; 

5. mengonsep hasil obyek kerja untuk disampaikan 
kepada atasan guna mendapatkan persetujuan; 

6. mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan 
prosedur untuk bahan perbaikan; 

7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur 

sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan 
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah-

kan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
3. Bendahara 

a. Ikhtisar Jabatan 

Mengelola serta mengkonsultasikan masalah keuangan dan 
anggaran dengan pejabat obyek kerja sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas. 
b. Uraian Tugas 

1. mengelola uang/surat berharga/barang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggung-
jawaban; 

2. mengajukan surat permintaan pembayaran ke KPKN 
berdasarkan surat perintah untuk mengurus 
keuangan; 

3. mengurus surat perintah membayar uang SPM Giro 
berdasarkan prosedur yang berlaku untuk peneri-

maan uang; 
4. melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan 

berdasarkan surat dinas untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
5. melayani permintaan uang muka berdasarkan surat 

perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

6. mencatat, menyusun penerimaan dan pengeluaran  
uang di dalam formulir daftar penerimaan dan 

pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur 
yang berlaku untuk bahan lampiran laporan; 

7. membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran 

dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan 
pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban; 

8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 
diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun 
lisan. 

 
4. Fasilitator 

a. Ikhtisar Jabatan 
Membimbing dan menyampaikan materi pembelajaran 

kepada peserta tentang obyek kerja sesuai prosedur dan 
metode tertentu agar peserta terampil di bidangnya. 
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b. Uraian Tugas 

1. menyiapkan materi pembelajaran tentang obyek kerja 
sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
pelatihan; 

2. membuat jadwal penyelenggaraan pelatihan sesuai 
tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran 

pelaksanaan pelatihan; 
3. mengatur ruang dan peralatan pembelajaran sesuai 

dengan sarana yang tersedia untuk kelancaran 

pelaksanaan pelatihan; 
4. menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta 

sesuai dengan prosedur dan metode tertentu sehingga 

tujuan pembelajaran tercapai dengan baik; 
5. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban; dan 

6. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan 

pimpinan baik tertulis maupun lisan. 
c. Yang termasuk jabatan Fasilitator 

1. Fasilitator Kelembagaan Pemasaran 

2. Fasilitator Perdagangan 

3. Fasilitator Promosi 

 
5. Juru 

a. Ikhtisar Jabatan 
Menerima, menyiapkan, memeriksa dan memelihara obyek 

kerja sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

b. Uraian Tugas 

1. menerima obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku  
untuk diolah menjadi hasil kerja; 

2. menyiapkan obyek kerja berdasarkan prosedur yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
3. memeriksa obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku agar 

sesuai dengan target yang telah ditentukan; 
4. memelihara obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

5. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 
yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertang-

gungjawaban; dan 
6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik tertulis maupun lisan. 

c. Yang termasuk jabatan juru 
1. Juru Rawat Jenazah 
2. Juru Survey Pemukiman dan Perumahan  

 
6. Komandan Pengamanan 

a. Ikhtisar Jabatan 

Melakukan penjagaan, pengawasan, tindakan, pengawalan 
berdasarkan prosedur yang berlaku dalam rangka 
ketertiban dan keamanan di lingkungan kerja. 

b. Uraian Tugas 
1. menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai 

ketentuan yang ada untuk memperlancar tugas 

pokok; 
2. melakukan penjagaan obyek kerja dan meng-

identifikasi terhadap keluar masuk pegawai tamu,     
lalulintas kendaraan dan barang dalam rangka 
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ketertiban dan keamanan; 

3. melakukan pengawasan barang, kendaraan, dan 
pegawai di lingkungan Kantor berdasarkan ketentuan 
untuk menjamin keamanan; 

4. melakukan tindakan segera apabila terjadi musibah 
berdasarkan prosedur kerja yang ditetapkan agar  

terhindar dan hal-hal yang tidak diinginkan; 
5. melakukan pengawalan terhadap pengambilan uang 

dan material berdasarkan prosedur yang berlaku agar 

terjamin keamanan; 
6. mencatat setiap peristiwa yang terjadi pada obyek 

kerja sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan  

laporan; 
7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan  

prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan  
pertanggungjawaban;  

8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di 

perintahkan  pimpinan  baik   tertulis maupun  lisan. 

 
7. Konselor 

a. Ikhtisar Jabatan 

Melaksanakan kegiatan pemulihan dan peningkatan sosial   
budaya masyarakat dan kepegawaian sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku dalam rangka permulihan kejiwaan   
masyarakat pegawai supaya dapat melakukan kegiatan 
normal kembali. 

b. Uraian Tugas 
1. memberikan layanan konseling kepada masyarakat/ 

pegawai sesuai dengan pedoman dan norma yang 

berlaku sebagai usaha pemulihan kejiwaan; 
2. melakukan pemulihan dan peningkatan sosial budaya 

masyarakat pegawai sesuai dengan metode dan pedoman   
yang tepat agar tercipta kondisi lingkungan yang 
harmonis; 

3. melakukan pendampingan pemulihan trauma secara    
terstruktur dengan berbagai metode terapi psikologis 

agar individu yang mengalami trauma pulih kembali; 
4. memberikan pelatihan dan pemulihan kondisi psikologis     

kepada masyarakat pegawai sesuai dengan pedoman dan 

peraturan yang berlaku agar tercipta lingkungan dan  
suasana yang harmonis; 

5. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 

yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban;  

6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan  
pimpinan baik tertulis maupun lisan. 

 
8. Koordinator 

a. Ikhtisar Jabatan 
Mengkoordinir, merencanakan dan membuat laporan 

kegiatan suatu obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan 
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan Iancar 
dan optimal. 

b. Uraian Tugas 
1. mengkoordinir kegiatan suatu obyek kerja sesuai 

prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar; 
2. mengatur dan mengurus keperluan dan kebutuhan   

peralatan kegiatan suatu obyek kerja sesuai prosedur   
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dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar; 

3. mengelola penggunaan dana kegiatan obyek kerja sesuai   
prosedur   yang berlaku  agar   kegiatan  berjalan  
lancar; 

4. memantau  kegiatan  obyek kerja sesuai prosedur yang 
berlaku agar kegiatan berjalan lancar; 

5. menghimpun dan membuat laporan kegiatan obyek kerja 
sesuai prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan 
lancar; 

6. menyiapkan bahan kegiatan obyek kerja sesuai 
prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar; 

7. mengatur pelaksanaan kegiatan obyek kerja sesuai 

prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar; 
8. memberi pengarahan kegiatan obyek kerja sesuai 

prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar; 
9. melaporkan hasil kegiatan obyek kerja sesuai prosedur 

yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertang-

gungjawaban; 
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan baik secara lisan maupun tertulis 

c. Yang termasuk jabatan koordinator  
1. Koordinator Laboratorium Diseminasi 

2. Koordinator Pergudangan 

3. Koordinator Sistem Informasi  Distribusi 

 
9. Notulis Rapat 

a. Ikhtisar Jabatan 
Menyusun hasil notulen rapat, membuat kesimpulan dan 
resume suatu kegiatan rapat sesuai dengan prosedur yang 

berlaku agar hasil rapat dapat terdokumentasi dan dapat 
diinformasikan dengan baik. 

b. Uraian Tugas 

1. mengumpulkan notulen hasil rapat sesuai dengan 
prosedur yang berlaku agar hasil rapat dapat 

terdokumentasi dan dapat diinformasikan dengan baik; 
2. menganalisis permasalahan yang ada dan menentukan 

jenis masalah yang harus ditangani sesuai dengan 

situasi dan kondisi agar hasil rapat dapat 
terdokumentasi dan dapat di informasikan dengan 

baik; 
3. menyusun resume notulen hasil rapat sesuai prosedur 

yang berlaku agar hasil; 

4. mendokumentasikan dan menginformasikan dokumen 
rapat; 

5. membuat kesimpulan dari hasil resume notulen rapat 

sesuai dengan prosedur yang berlaku agar hasil rapat 
dapat terdokumentasi dan dapat diinformasikan dengan  

baik; 
6. menyerahkan hasil notulen rapat dan kesimpulan 

kepada pimpinan sesuai dengan prosedur yang berlaku 

agar hasil rapat dapat terdokumentasi dan dapat 
diinformasikan dengan baik; 

7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban; 

8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan. 
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10. Operator 

a. Ikhtisar Jabatan 
Mengendalikan, memantau, mengecek peralatan yang 
rusak, dan mengatur pemeliharaan suatu obyek kerja 

sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat 
berjalan dengan lancar. 

b. Uraian Tugas 
1. mengendalikan peralatan suatu obyek kerja sesuai 

prosedur yang berlaku agar proses dapat berlanjut; 

2. mengendalikan persiapan suatu obyek kerja sesuai 
prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan 
dengan lancar; 

3. melakukan pemantauan suatu obyek kerja sesuai 
prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan 

dengan optimal; 
4. melakukan inspeksi peralatan suatu obyek kerja 

sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat 

berjalan dengan lancar; 
5. mengecek peralatan yang rusak suatu obyek kerja 

sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat 

berjalan dengan lancar; 
6. mengatur pemeliharaan peralatan suatu obyek kerja  

sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat 
berjalan dengan lancar; 

7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan 

prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban; dan 

8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintah 
kan pimpinan baik tertulis maupun lisan. 

c. Yang termasuk jabatan operator 

1. Operator Alat Berat 

2. Operator Sandi dan Telekomunikasi 

3. Operator Tayangan Multimedia dan SMS 

4. Operator Terminal 

 
11. Peliput 

a. Ikhtisar Jabatan 
Menerima data, melaksanakan pemotretan, mencatat dan 

melayani serta memelihara obyek kerja berdasarkan   
prosedur yang telah ditentukan untuk memenuhi pihak 

yang berkepentingan. 
b. Uraian Tugas 

1. menerima data/obyek pemotretan dengan movie camera 
untuk mendapatkan gambar; 

2. melaksanakan pemotretan dengan movie camera untuk 

mendukung dokumentasi; 
3. mencatat berdasarkan obyek yang dipotret untuk 

memudahkan pengendalian; 

4. melayani proyektor film berdasarkan permintaan untuk 
memenuhi pihak yang berkepentingan; 

5. mendokumentasikan hasil pemotretan sesuai ketentu-
an yang berlaku untuk memenuhi pihak yang 
berkepentingan; 

6. memelihara movie camera, proyektor film dan film 
berdasarkan prosedur yang berlaku agar terpelihara 

dengan baik; 
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7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan 

prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban; dan 

8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik tertulis maupun lisan. 

c. Yang termasuk jabatan peliput : Tenaga Peliputan 

 
12. Pemandu 

a. Ikhtisar Jabatan  
Membimbing dan memberikan penjelasan tentang obyek 

kerja kepada peserta secara rinci sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan yang berlaku sehingga mudah dipahami 

oleh  peserta. 
b. Uraian Tugas 

1. menyiapkan materi panduan obyek kerja secara baik 

sebagai dasar pelaksanaan tugas; 
2. mengantarkan peserta ke lokasi obyek kerja 

berdasarkan jadwal yang telah ditentukan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
3. memberikan penjelasan obyek kerja secara rinci dan 

mendetail sehingga peserta dapat melaksanakan tugas 
seperti yang diharapkan; 

4. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pemanduan 

sebagai upaya perbaikan kinerja di masa mendatang; 
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan 

prosedur dan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban; dan 

6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
c. Yang termasuk jabatan pemandu : Pemandu Wisata 

 
13. Pemelihara 

a. Ikhtisar jabatan 
Menerima, memeriksa, dan mempelajari karakteristik, 

spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan obyek kerja 
serta memelihara obyek kerja sesuai dengan prosedur 
dengan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran 

yang diharapkan. 
b. Uraian Tugas 

1. menerima dan memeriksa obyek kerja dari pejabat 

yang berwenang atau yang terkait sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan dalam rangka pelaksanaan 

tugas; 
2. mempelajari karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang 

terkait dengan obyek kerja sesuai dengan prosedur 

untuk mengetahui cara dan teknik pemeliharaan agar 
menunjang pelaksanaan tugas; 

3. melaksanakan pemeliharaan obyek kerja sesuai  

prosedur agar obyek kerja dapat dipelihara dengan 
baik; 

4. mencatat obyek kerja mengalami kerusakan sesuai  
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
dilaporkan pada pejabat berwenang dan terkait; 

5. mengevaluasi dan mengkaji ulang dengan cara 
mendiskusikan dengan pejabat yang berwenang dan 

terkait sesuai dengan prosedur untuk keberhasilan 
pemeliharaan obyek kerja sesuai yang diharapkan; 
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6. melaporkan kepada atasan sesuai dengan prosedur 

sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; dan 

7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan 

baik secara lisan maupun tertulis. 
c. Yang termasuk jabatan pemelihara 

1. Pemelihara Penerangan Jalan 
2. Pemelihara Sarana dan Prasarana 
3. Pemelihara Kendaraan 

 
14. Pemeriksa 

a. Ikhtisar jabatan 
Mencatat, menginventarisir, mengelompokan, dan 

memeriksa, obyek kerja yang diserahkan dari pejabat yang 
berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku, agar permasalahan dapat ditemukan. 
b. Uraian Tugas 

1. mencatat dan menghitung obyek kerja yang diserahkan 

dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan yang berlaku, agar obyek kerja yang 
diperiksa dapat diketahui jumlahnya; 

2. menginventarisir permasalahan obyek kerja yang 
diberikan dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar obyek kerja 
dapat diketahui permasalahannya; 

3. mengelompokan obyek kerja menurut jenis dan sifat 

permasalahannya, sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku, agar memudahkan 
pemeriksaan; 

4. melakukan pemeriksaan obyek kerja, sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 

mendapatkan temuan sesuai dengan yang diharapkan; 
5. melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada 

atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung 

jawaban; dan 
6. melakukan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan  

petunjuk atasan baik tertulis maupun lisan. 
c. Yang termasuk jabatan pemeriksa 

1. Pemeriksa Anggaran 

2. Pemeriksa Irigasi 

3. Pemeriksa Kependudukan 

4. Pemeriksa Keselamatan Darat 

5. Pemeriksa Pelaporan dan Transaksi Keuangan 

6. Pemeriksa Sanitasi 

7. Pemeriksa Sektor sumber daya air 

8. Pemeriksa Perempuan dan Anak  

 
15. Penagih Retribusi 

a. Ikhtisar Jabatan 
Menerima dan memeriksa data tagihan obyek kerja serta 
menagih kepada orang yang menjadi subjek dari obyek kerja 

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk 
diproses lebih lanjut. 

b. Uraian Tugas 
1. menerima dan memeriksa data tagihan obyek kerja dari 

pejabat yang berwenang sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku untuk diproses lebih lanjut; 
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2. mengelompokkan dan mengkonfirmasikan data  tagihan 

dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai 
prosedur dalam rangka penagihan; 

3. menagih obyek kerja kepada subjek dari obyek kerja 

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
diproses lebih lanjut; 

4. menyusun dan mempelajari permasalahan yang timbul 
dalam pelaksanaan penagihan sesuai prosedur untuk 
penyelesaian proses selanjutnya; 

5. menyerahkan hasil tagihan kepada pejabat yang 
berwenang sesuai prosedur sebagai pertanggung 
jawaban penagihan; 

6. melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan kepada atasan  
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan 
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
16. Penata 

a. Ikhtisar Jabatan 
Menerima dan mempelajari, serta menata obyek kerja sesuai   

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tercapai 
hasil yang optimal. 

b. Uraian Tugas 
1. menerima dan memeriksa obyek kerja sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk diproses 

lebih lanjut; 
2. mempelajari obyek kerja, sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang 

diharapkan; 
3. menata obyek kerja sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang 
diharapkan; 

4. mengkonsultasikan kendala proses penataan obyek 

kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan; 

5. mengevaluasi pelaksanaan penataan obyek kerja dengan 
cara membandingkan antara rencana dengan 
pelaksanaan penataan obyek kerja sebagai bahan 

perbaikan selanjutnya; 
6. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan dan 

hasil sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; 

7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

c. Yang termasuk jabatan penata :  
1. Penata Asessment Centre 
2. Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman 

3. Penata Kendaraan Dinas 
4. Penata Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman 

5. Penata Rontgen 

 
17. Penelaah 

a. Ikhtisar Jabatan 

Menelaah obyek kerja dengan cara menginventarisasi, 
mengumpulkan, memilah, mengecek, membuat konsep hasil 
penelaahan obyek kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku 

untuk bahan pertirnbangan kebijakan. 
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b. Uraian Tugas 

1. menginventarisasi peraturan perundangan dan 
ketentuan-ketentuan yang berlaku dan terkait dengan 
obyek kerja untuk digunakan sebagai landasan hukum 

pengambilan keputusan; 
2. mengumpulkan data-data dan informasi serta 

permasalahan yang ada sesuai prosedur dan ketentuan 
yang berlaku sebagai bahan kerja; 

3. memilah-milah permasalahan obyek kerja sesuai pro- 

sedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan 
penyelesaian; 

4. mengecek kebenaran dan keabsahan terhadap obyek 

kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
mengetahui apakah obyek kerja tersebut sudah 

memenuhi persyaratan; 
5. membuat konsep pemecahan masalah terhadap objek 

kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 

sebagai hasil telaahan; 
6. mengetik konsep rekomendasi atas hasil telaahan obyek 

kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai hasil 

telaahan untuk bahan pertimbangan kebijakan 
pimpinan; 

7. melaporkan kepada atasan sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban; dan 

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

c. Yang termasuk jabatan penelaah 
1. Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam 
2. Penelaah Dampak Lingkungan  

3. Penelaah Data Sumber Daya Alam 
4. Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

5. Penelaah Pengembangan Usaha  

6. Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman 

7. Penelaah Perjanjian dan Informasi Hukum 

 
18. Pengadministrasi 

a. Ikhtisar Jabatan  

Menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen 
lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, 

agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. 
b. Uraian Tugas 

1. menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 
memudahkan pencarian. 

2. memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan 
pengendalian; 

3. mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan 
sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku, agar memudahkan pendistribusian; 

4. mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi; 

5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai  dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban; dan 

6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan. 
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c. Yang termasuk dalam jabatan pengadministrasi : 

1. Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian 
2. Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, 

Pengangkatan dan Pengesahan Anak  

3. Pengadministrasi Alat dan Obat Kontrasepsi   
4. Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media 

5. Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi 

6. Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-Undangan 

7. Pengadministrasi Gudang Farmasi 

8. Pengadministrasi Identifikasi dan Evaluasi Sentra Pengolahan 

Produk 
9. Pengadministrasi Izin Usaha Pariwisata 
10. Pengadministrasi Karcis  

11. Pengadministrasi Kecelakaan LLAJ 

12. Pengadministrasi Kepegawaian 

13. Pengadministrasi Kependudukan 
14. Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah  
15. Pengadiministrasi Kesiswaan  

16. Pengadministrasi Keuangan 

17. Pengadministrasi Kurikulum  

18. Pengadministrasi LLAJ 

19. Pengadministrasi Otonomi Daerah 

20. Pengadministrasi Pelatihan 

21. Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor 

22. Pengadministrasi Pemerintahan 

23. Pengadministrasi Pengamanan dan perlindungan Akses Pasar 

24. Pengadministrasi Pengujian Kendaraan Bermotor 

25. Pengadministrasi Perencanaan dan Program 

26. Pengadministrasi Perizinan 

27. Pengadministrasi Persuratan 

28. Pengadministrasi Rapat 

29. Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial 
30. Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat  

31. Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi 

32. Pengadministrasi Risalah 
33. Pengadministrasi Rumah Tangga Produksi 
34. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 

35. Pengadministrasi Sertifikasi  
36. Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan 

Bermotor 

37. Pengadministrasi Umum 

38. Pengadministrasi Perpustakaan 

39. Pengadministrasian IMB Gedung/Bangunan 

 
19. Pengawas 

a. Ikhtisar Jabatan 

Menerima, mempelajari, dan mengawasi obyek kerja sesuai 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih 
lanjut. 

b. Uraian Tugas 
1. menerima dan menginventarisasi data obyek kerja sesuai 

prosedur untuk diproses lebih lanjut; 

2. mengklasifikasi data obyek kerja sesuai prosedur untuk 
kelancaran pelaksanaan pengawasan; 

3. mempelajari data obyek kerja sesuai prosedur yang 
berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan; 
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4. mengidentifikasi data obyek kerja sesuai prosedur dalam 

rangka pelaksanaan pengawasan; 
5. mengawasi obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka 

tercapainya sasaran yang diharapkan; 

6. mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan 
yang timbul dengan pejabat yang berwenang dan terkait 

sesuai prosedur agar tercapai sasaran yang diharapkan; 
7. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur sebagai 

bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan 

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

c. Yang termasuk jabatan pengawas 

1. Pengawas Angkutan Dan Terminal 

2. Pengawas Bangunan Dan Gedung 

3. Pengawas Barang Beredar dan Jasa  

4. Pengawas Dan Pembina Angkutan 
5. Pengawas Fisik Pemukiman  

6. Pengawas Harga Pangan 
7. Pengawas Lalu Lintas Darat  
8. Pengawas Lapangan Angkutan Sampah 

9. Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran 

dan Selokan 
10. Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat 

Pembuangan Akhir 

11. Pengawas Monitoring dan Evaluasi Imunisasi 
Puskesmas 

12. Pengawas Mutu Bibit Ternak 
13. Pengawas Olahraga 
14. Pengawas Penanaman Modal 

15. Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor  
16. Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Ikan  

17. Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan 
18. Pengawas  Perdagangan Berjangka Komoditi 
19. Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan 

20. Pengawas  Tata  Pertamanan 

21. Pengawas Tata Ruang 

22. Pengawas Usaha Operasi Produksi Dan Pemasaran 

23. Pengawas Perpustakaan 

 
20. Pengelola 

a. Ikhtisar Jabatan 
Mengelola obyek kerja dengan cara menyusun program, 

mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan 
mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 

pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang 
diinginkan.  

b. Uraian Tugas 

1. menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan obyek 
kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 
dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik; 

2. memantau, objek kerja sesuai dengan bidang tugasnya, agar 
dalam pelaksanaannya terdapat kesesuaian dengan rencana 

awal; 
3. mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam 

pelaksanaannya; 
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4. mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi 

lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat 
terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;  

5. mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 
penyusunan program; 

6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik 
tertulis dan lisan.  

c. Yang termasuk jabatan pengelola 

1. Pengelola Administrasi Pemerintahan 

2. Pengelola Akuntansi  

3. Pengelola Anggaran 
4. Pengelola Bahan Penguatan/Pemberdayaan Lembaga 
5. Pengelola Bahan Perencanaan 

6. Pengelola Bantuan Keagamaan 

7. Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial 
8. Pengelola Bantuan Sosial Dan Hibah 

9. Pengelola Barang Milik Negara  

10. Pengelola Bimbingan Sosial 
11. Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga 
12. Pengelola Budidaya Dan Pengembangan Tanaman 

Pangan 
13. Pengelola Data 
14. Pengelola Data Kesenian dan Perfilman  

15. Pengelola Data Bantuan Sosial 
16. Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan 

Daerah 
17. Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan  
18. Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban 

19. Pengelola Data Kelembagaan 

20. Pengelola Data Laporan  Realisasi Anggaran 
21. Pengelola Data Laporan dan Pengaduan 

22. Pengelola Data Nilai Budaya 
23. Pengelola Data Laporan dan Pengaduan  

24. Pengelola Data Pameran dan Kemitraan 

25. Pengelola Data Pelaksana Program dan Anggaran  

26. Pengelola Data Temuan Pengawasan 

27. Pengelola Database 

28. Pengelola Database Pendidikan 

29. Pengelola Database Surat Perintah  Membayar 

30. Pengelola Disiplin Pegawai 

31. Pengelola Distribusi dan Pemasaran 

32. Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak 
Lingkungan 

33. Pengelola Dokumen Perizinan 

34. Pengelola Dokumentasi 

35. Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 

36. Pengelola Fasilitasi Dan Mediasi Perlindungan Konsumen 

37. Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai 

38. Pengelola Gaji 

39. Pengelola Hak Cipta dan Merek 

40. Pengelola Informasi Produk Hukum 

41. Pengelola Informasi  Lingkungan 

42. Pengelola Instalasi Teknologi Informasi 
43. Pengelola Kandang Hewan Percobaan 
44. Pengelola Keamanan dan Ketertiban 

45. Pengelola Kebidanan 
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46. Pengelola Keamanan Pangan Segar dan Pangan Jajanan Anak 

sekolah 
47. Pengelola Keamanan Sistem Informasi 
48. Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi 

49. Pengelola Kefarmasian 
50. Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan 

51. Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan 
52. Pengelola Kelembagaan Pendidikan 
53. Pengelola Kendaraan 

54. Pengelola Kepegawaian 
55. Pengelola Keperawatan 
56. Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner 
57. Pengelola Kesehatan Ternak Besar,Kecil dan unggas 

58. Pengelola Kesejahteraan Sosial 
59. Pengelola Ketertiban 
60. Pengelola Keuangan 

61. Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah 
62. Pengelola Laboratorium 
63. Pengelola Lalu Lintas Ternak/ Pengurus Izin  Budidaya Ternak 

64. Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
65. Pengelola Layanan Operasional 

66. Pengelola Limbah 
67. Pengelola Limbah Pengujian 
68. Pengelola Lingkungan Budaya 

69. Pengelola Lingkungan 
70. Pengelola Media Center dan Kemitraan Media 

71. Pengelola Media Cetak 

72. Pengelola Monitoring dan Evaluasi 

73. Pengelola Mutu 

74. Pengelola Obat dan Alat –Alat Kesehatan 

75. Pengelola Objek Wisata 

76. Pengelola Pameran 

77. Pengelola Pasar 

78. Pengelola PBB 2 dan BPHTB 

79. Pengelola Pelaksanaan Program dan Anggaran 

80. Pengelola Pelayanan Kesehatan 

81. Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik 

82. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

83. Pengelola Pemberantasan penyakit Bersumber Binatang 

84. Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung 

85. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan  
86. Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan 

Anak 

87. Pengelola Pembinaan Bantuan 

88. Pengelola Pembinaan dan Analis Pembangunan 
89. Pengelola Pemeliharaan Jalan 
90. Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

Anak Usia Dini  
91. Pengelola Penagihan dan Pengawasan 

92. Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana 

93. Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/ Retribusi 

94. Pengelola Pendapatan 

95. Pengelola Penerangan Jalan 

96. Pengelola Pengaduan Publik 

97. Pengelola Pengamatan Penyakit  dan Imunisasi 

98. Pengelola Pengawasan LLAJ 
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99. Pengelola Pengembangan  Kelembagaan Masyarakat 

100. Pengelola Pengembangan Karir 

101. Pengelola Pengembangan Sumberdaya Pendidikan 
Anak Usia Dini  

102. Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan 
103. Pengelola Penggerak PeranSerta Masyarakat di bidang 

Kesehatan 
104. Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender 

105. Pengelola Penguatan/ Pemberdayaan Lembaga 

106. Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai 
107. Pengelola Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan  
108. Pengelola Penyakit Tidak Menular 

109. Pengelola Penyehatan Lingkungan 

110. Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah 

111. Pengelola Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 

112. Pengelola Perangkat Kecamatan 

113. Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan 

114. Pengelola Perekonomian  Pembangunan dan 
Lingkungan Hidup 

115. Pengelola Perjalanan Dinas 

116. Pengelola Perlindungan Sosial 

117. Pengelola Perlindungan Tanaman Pangan 
118. Pengelola Perparkiran 

119. Pengelola Persidangan 
120. Pengelola Perumahan dan Pemukiman 
121. Pengelola Peserta Didik  

122. Pengelola Peternakan 

123. Pengelola Poliklinik 
124. Pengelola Produksi 
125. Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia 

126. Pengelola Program dan Evaluasi Pengembangan Pendidikan 
Anak Usia Dini  

127. Pengelola Program dan Kegiatan 

128. Pengelola Program Gizi 

129. Pengelola Program Imunisasi 

130. Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 
131. Pengelola Program Kesehatan Keluarga 
132. Pengelola Program Minat, Bakat dan Penalaran 

Peserta Didik 
133. Pengelola Promosi Dan Informasi Wisata 

134. Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah 

135. Pengelola Rehabilitasi Sosial  
136. Pengelola Rekayasa Lalu Lintas  
137. Pengelola Rencana Penelitian Pengembangan 

138. Pengelola Rujukan Kesehatan 

139. Pengelola Rumah Potong Hewan  
140. Pengelola Sampah 
141. Pengelola Sampel Pengujian 

142. Pengelola Sarana Angkutan  
143. Pengelola Sarana dan  Prasarana Kantor 

144. Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 
145. Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga 

146. Pengelola SIM Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu 
147. Pengelola Sistem dan Jaringan  

148. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
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149. Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 

150. Pengelola Sistem Informasi Kependudukan 

151. Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan 

152. Pengelola Situs/Web 

153. Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah 

154. Pengelola Surat 

155. Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura 

156. Pengelola Tata Naskah 
157. Pengelola Tata Guna lahan,air Sarana dan Prasarana 

Pertanian 

158. Pengelola Teknologi Informasi 

159. Pengelola Teknologi Perbenihan 

160. Pengelola Tuntutan Perbendaharaan dan Temuan 
Ganti Rugi 

161. Pengelola Unit Layanan Pengadaan 

162. Pengelola Unit Produksi 

163. Pengelola Usaha Pemasaran Dan Promosi Wisata 

164. Pengelola wajib Pajak/ Retribusi daerah 

165. Pengelola Bahan Pustaka 

166. Pengelola Kerjasama Penanaman Modal 

167. Pengelola Perpustakaan 

 
21. Pengemudi 

a. Ikhtisar jabatan 
Memeriksa, memanaskan, dan merawat kelengkapan 

kendaraan berdasarkan petunjuk norma yang berlaku serta 
mengemudikan, memperbaiki, dan melaporkan segala 
kerusakan agar kondisi kendaraan selalu siap pakai. 

b. Uraian tugas 
1. memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara   

mengecek rem,   oli dan   lampu di  mesin,  air  radiator,  
air  aki  dan   tekanan  udara  ban   agar   kendaraan  
dapat dikendarai  dengan baik; 

2. memanaskan mesin kendaraan guna mengetahui 
kelainan mesin; 

3. merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin, 

ruangan dalam dan luar kendaraan agar kendaraan 
kelihatan bersih; 

4. mengemudikan kendaraan berdasarkan tujuan dan 
ketentuan lalu lintas yang berlaku agar kendaraan 
dapat tiba di tujuan dengan selamat; 

5. memperbaiki kerusakan kecil agar kendaraan dapat 
beroperasional secara layak; 

6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan 

prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban; 

7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
pimpinan baik tertulis maupun lisan. 

c. yang termasuk jabatan pengemudi 
1. Pengemudi Ambulan 

2. Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran 
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22. Pengendali 

a. Ikhtisar Jabatan 
Menghimpun dan mengendalikan data serta informasi 
mengenai kualitas dan kuantitas obyek kerja sesuai 

prosedur untuk menyusun konsep rencana kegiatan 
selanjutnya. 

b. Uraian Tugas 
1. menghimpun data informasi sesuai dengan 

permasalahannya;  

2. menginventarisasi dan mengendalikan data serta 
informasi yang telah dibuat sesuai dengan jenis masalah; 

3. memeriksa data untuk mengetahui kelengkapan, 

kekurangan sebagai bahan proses pengendalian 
selanjutmya; 

4. mengevaluasi data pengendalian untuk dokumen 
disajikan yang dilengkapi saran dan bahan; 

5. melaporkan hasil pengendalian dan pencatatan data 

kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung 
jawaban; 

6. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh atasan baik tertulis maupun lisan. 
c. Yang termasuk jabatan pengendali  

1. Pengendali Teknologi Informasi 
2. Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal 

 
23. Pengevaluasi 

a. Ikhtisar Jabatan 
Mengevaluasi hasil laporan sesuai dengan obyek kerja 
yang diberikan dari pejabat yang berwenang dengan  

prosedur yang berlaku agar dapat digunakan sebagai bahan 
pengambilan keputusan. 

b. Uraian tugas 
1. menerima dan mencatat obyek kerja yang diberikan dari 

pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang 

berlaku untuk memudahkan pengendalian; 
2. mengelompokan obyek kerja sesuai dengan permasa-

lahannya untuk memudahkan pemeriksaan; 
3. mempelajari, memeriksa obyek kerja sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku agar ditemukan 

permasalahannya; 
4. membuat laporan hasil temuan kepada pimpinan 

untuk dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan; 

5. menyimpan hasil evaluasi sesuai dengan prosedur 
yang berlaku agar mudah ditemukan kembali bila 

diperlukan; 
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil kegiatan 

kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggungjawaban; dan 
7. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh atasan baik tertulis maupun lisan. 
c. Yang termasuk jabatan pengevaluasi 

1. Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat 

2. Pengevaluasi Program dan Kinerja 

3. Pengevaluasi Sistem Akreditasi  Lembaga Inspeksi dan 
Laboratorium  Medik 

4. Pengevaluasi Sistem Akreditasi Laboratorium Penguji 
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24. Pengolah 

a. Ikhtisar jabatan 
Menerima dan mengolah obyek kerja yang dilengkapi hasil 
laporan responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan 
selanjutnya. 

b. Uraian Tugas 
1. mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui 

macam, metode dan teknik dalam mengolah obyek 
kerja; 

2. mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 
kegiatan berdasarkan jenis dan obyek kerja; 

3. menganalisis obyek kerja sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran 
informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan 

yang masuk; 
4. menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis 

obyek kerja yang masuk sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan 
jenis obyek kerja yang akan diolah; 

5. mencatat perkembangan dan permasalahan obyek kerja 
secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku untuk mengetahui langkah 

pemecahannya; 
6. mengolah dan menyajikan obyek kerja dalam bentuk 

yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut; 
7. melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada 

atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung 

jawaban; dan 
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan. 

c. Yang termasuk jabatan pengolah 
1. Pengolah Bahan laporan Hasil Audit 

2. Pengolah Bahan Perencanaan Ketenagaan 

3. Pengolah Bahan Untuk Rencana Penanggulangan Bencana 

4. Pengolah Daftar Gaji  

5. Pengolah Data 

6. Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan 

7. Pengolah Data Fasilitasi Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan 
8. Pengolah Data Informasi dan Hukum 

9. Pengolah Data Kebijakan Ekonomi Makro 

10. Pengolah Data Kebijakan Klasifikasi Barang  

11. Pengolah Data Kelembagaan 
12. Pengolah Data Laporan Kas  

13. Pengolah Data Laporan Keuangan 
14. Pengolah Data Laporan  Pertanggungjawaban Bendahara 

15. Pengolah Data Pelayanan 

16. Pengolah Data Pembayaran  Jaminan Kesehatan 

17. Pengolah Data Perencanaan Penganggaran 

18. Pengolah Data Sistem Akuntansi 

19. Pengolah Data Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara  
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25. Penyidik 

a. Ikhtisar jabatan 
Menerima laporan atau pengaduan, melakukan 
penangkapan dan penahanan, serta penggeledahan dan 

penyitaan yang terkait dengan obyek kerja sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka 

penegakan hukum. 
b. Uraian Kegiatan 

1. menerima laporan atau pengaduan yang terkait dengan 

obyek kerja dari pelapor sesuai dengan prosedur dan  
ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut; 

2. mengumpulkan bukti yang terkait dengan laporan   atau 

pengaduan sesuai dengan prosedur dan  ketentuan yang 
berlaku untuk diproses lebih lanjut; 

3. memeriksa tersangka sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut; 

4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan 

dan penyitaan barang bukti sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut; 

5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
untuk diproses lebih lanjut; 

c. Yang termasuk jabatan penyidik : Penyidik Geologi 

 
26. Penyuluh 

a. Ikhtisar Jabatan 

Melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada 
obyek kerja sesuai dengan materi yang disampaikan agar 
perilaku obyek kerja berubah menjadi lebih baik. 

b.  Uraian Tugas 
1. mengumpulkan bahan penyuluhan; 

2. mengolah bahan penyuluhan menjadi materi; 
3. melaksanakan penyampaian materi; 
4. mengevaluasi hasil penyuluhan; dan 

5. melaporkan pelaksanaan penyuluhan;   
6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh atasan baik tertulis maupun lisan. 
c.  Yang termasuk jabatan penyuluh 

1. Penyuluh Bencana 

2. Penyuluh Kepemudaan  
3. Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit 

4. Penyuluh Lingkungan Hidup 

5. Penyuluh Obat dan Makanan 
6. Penyuluh Olah Raga  

7. Penyuluh Penangan Masalah Sosial  
8. Penyuluh Tenaga Kerja 

9. Penyuluh Wisata 

 
27. Penyusun 

a. Ikhtisar jabatan 
Menerima, mengumpulkan dan mengklasifikasikan obyek 
kerja serta mengkaji dan menyusun obyek kerja sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya 
sasaran sesuai yang diharapkan. 

b. Uraian Tugas 

1. menerima dan memeriksa bahan dan data obyek kerja 
sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka  

penyusunan obyek kerja; 
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2. mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data 

obyek kerja sesuai spesifikasi dan prosedur untuk 
memudahkan apabila diperlukan; 

3. mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan 

hal-hal yang terkait dengan obyek kerja sesuai 
prosedur dalam rangka penyusunan obyek kerja; 

4. menyusun konsep penyusunan obyek kerja sesuai 
dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya 
sasaran yang diharapkan; 

5. mendiskusikan konsep penyusunan obyek kerja 
dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai 
prosedur untuk kesempurnaan penyusunan obyek 

kerja; 
6. menyusun kembali obyek kerja berdasarkan hasil 

diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan 
optimalisasi penyusunan obyek kerja; 

7. mengevaluasi proses penyusunan obyek kerja sesuai 

prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan 
tercapainya sasaran; 

8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan 

prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan  
pertanggungjawaban; dan 

9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
pimpinan baik tertulis maupun lisan. 

c. Yang termasuk dalam jabatan penyusun : 

1. Penyusun Bahan Audit Laboratorium  
2. Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi 

3. Penyusun Bahan Kebijakan 
4. Penyusun Bahan Kerjasama Pelatihan  
5. Penyusun Bahan Kesejahteraan Keluarga 

6. Penyusun Bahan Pengembangan Program Keagamaan 

7. Penyusun Bahan Proses Pengembangan Kelembagaan dan 
Ketenagaan 

8. Penyusun Bahan Sistem Jaminan Mutu 

9. Penyusun Bahan Pembinaan 

10. Penyusun Bahan Urusan Agama 

11. Penyusun Kebutuhan Barang dan Inventaris 

12. Penyusun Laporan Hasil Diklat 

13. Penyusun Laporan Kebijakan 

14. Penyusun Laporan Keuangan 

15. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 

16. Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama 

17. Penyusun Program Keselamatan Angkutan Jalan 
18. Penyusun Program Kreatifitas dan Inovasi  

19. Penyusun Program Pembina Tenaga Kebahasaan dan 
Kesastraan  

20. Penyusun Program Pembinaan Pendidikan Masyarakat 

21. Penyusun Program Pembinaan Seni Pertunjukan Tradisional  
22. Penyusun Program Pengabdian kepada Masyarakat 

23. Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat 

24. Penyusun Promosi dan Kerjasama 

25. Penyusun RancanganPerundang-Undangan 
26. Penyusun Rekayasa Lalu Lintas 
27. Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik 

28. Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan 
Barang  

29. Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan 

Perlengkapan 
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30. Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana 

31. Penyusun Rencana Kegiatan  dan Anggaran 

32. Penyusun Rencana Keuangan dan Barang Milik Negara 

33. Penyusun Rencana Mutasi 

34. Penyusun Rencana Pelayanan UMKM 

35. Penyusun Rencana Pengembangan  Produk  Skala  MKM 

36. Penyusun Rencana Penguatan Kelembagaan Masyarakat 
37. Penyusun Rencana Promosi 

38. Penyusun Rencana Tatalaksana Laboratorium 
39. Penyusun Risalah 

40. Penyusun Rencana Kehumasan Dan Perpustakaan 

 
28. Perancang 

a. Iktisar jabatan 
Menerima, memeriksa dan mengumpulkan bahan dan data 

obyek kerja serta mengkaji dan merancang obyek kerja 
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan. 
b. Uraian Tugas 

1. menerima dan memeriksa bahan dan data obyek kerja 

sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka 
perancangan obyek kerja; 

2. mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data 
obyek kerja sesuai spesifikasi dan prosedur untuk 
memudahkan apabila diperlukan; 

3. mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan 
hal-hal yang terkait dengan obyek kerja sesuai 
prosedur dalam rangka perancangan obyek kerja; 

4. menyusun konsep rancangan obyek kerja sesuai  
dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya 

sasaran yang diharapkan; 
5. mendiskusikan konsep rancangan obyek kerja dengan    

pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur 

untuk kesempurnaan rancangan obyek kerja; 
6. menyusun kembali rancangan obyek kerja 

berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk 

kelancaran dan optimalisasi pengembangan obyek 
kerja; 

7. membuat rancangan obyek kerja sesuai rencana dan 
prosedur untuk optimalisasi hasil sesuai yang 
diharapkan; 

8. mengevaluasi proses perancangan obyek kerja sesuai 
prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan 

tercapainya sasaran; 
9. membuat laporan perancangan obyek kerja sesuai 

prosedur sebagai bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; dan  
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun 

tertulis. 
c. Yang termasuk jabatan perancang 

1. Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/  Jasa 

 
29. Petugas 

a. Ikhtisar Jabatan 

Menerima dan mencatat obyek kerja sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
ditindaklanjuti agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. 
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b. Uraian tugas 

1. menerima dan mencatat obyek kerja dari pejabat yang 
berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk  
kelancaran pelaksanaan tugas; 

2. memberikan saran kepada perorangan/organisasi 
yang melanggar ketentuan yang berlaku agar tertib; 

3. memeriksa aplikasi lapangan apakah telah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku untuk pencegahan; 

4. mengerjakan tugas yang sejenisnya sesuai dengan 

perintah atasan agar dapat menyelesaiakan pekerjaan 
yang diprioritaskan; 

5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan 

prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan  
pertanggungjawaban; dan 

6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di 
perintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan. 

c. Yang termasuk jabatan petugas 

1. Petugas  Penggandaan 
2. Petugas  Pengambil Contoh  
3. Petugas  Protokol 

4. Petugas  Standarisasi dan Sertifikasi 
5. Petugas Teknologi Informasi Komputer 

6. Occupational Terapi 
7. Binatu Rumah Sakit  
8. Pemularasan Jenazah  

9. Perawat Ternak  

 
30. Pramu 

a. Ikhtisar jabatan 

Menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai 
perintah dan ketentuan yang berlaku serta membersihkan 

dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat. 
b. Uraian Tugas 

1. menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
berjalan lancar; 

2. menyiapkan kebutuhan yang diperlukan sesuai 
perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan 
tugas berjalan lancar; 

3. membersihkan peralatan yang digunakan dengan 
menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan 
siap digunakan kembali; 

4. menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan 
agar tidak cepat rusak; 

5. membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur 
sebagai akuntabillitas pelaksanaan tugas; 

6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di 

perintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis. 
c. Yang termasuk jabatan pramu 

1. Pramu Bakti 

2. Pramu Benih Ikan 

3. Pramu Kebersihan 
 

4. Pramu Laboratorium 

5. Pramu Taman 
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31. Pranata 

a. Ikhtisar Jabatan 
Merancang dan melakukan pelayanan terhadap obyek kerja 
sesuai dengan materi yang akan disampaikan dalam 

rangka  memberikan fasilitas kepada obyek kerja. 
b. Uraian tugas 

1. mengumpulkan bahan obyek kerja; 
2. mengolah bahan obyek kerja menjadi materi; 
3. melaksanakan pelayanan kepada obyek kerja; 

4. mengevaluasi hasil kerja; 
5. melaporkan pelaksanaan tugas; dan 
6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah-

kan oleh atasan baik tertulis maupun lisan. 
c. Yang termasuk jabatan pranata 

1. Pranata  Acara 

2. Pranata  Acara Pimpinan 
3. Pranata Bencana 

4. Pranata  Jamuan 

5. Pranata  Jaringan Iptek 

6. Pranata  Koperasi 

7. Pranata Pasukan  Pengaman  Dalam  

8. Pranata Pemadam Kebakaran 

9. Pranata Pengembangan Bibit Tanaman Hutan/ 
Perkebunan 

10. Pranata Perlindungan Masyarakat 

11. Pranata Restorasi Arsip 

12. Pranata Tatapraja 

13. Pranata Kearsipan 

14. Pranata Laboratorium Kearsipan 
15. Pranata Reproduksi Arsip 

 
32. Sekretaris 

a. Ikhtisar Jabatan 
Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi dan 

mengatur jadwal serta memfasilitasi pimpinan sesuai 
prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka 
melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan. 

b. Uraian Tugas 
1. menerima, membuka, membaca, mencatat surat 

masuk sesuai prosedur yang berlaku untuk  

kelancaran pelaksanaan tugas; 
2. menerima telepon dan menyampaikan pesan sesuai 

prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan  
tugas; 

3. menerima dan mengirim fax sesuai prosedur yang  

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
4. menerima tamu dan mencatat keperluannya sesuai 

prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

5. mencatat janji pertemuan dengan relasi sesuai 

prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

6. mencatat jadwal kegiatan pimpinan sesuai prosedur 

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
7. mendokumentasikan surat masuk dan keluar sesuai 

prosedur yang berlaku agar memudahkan dalam 
mencari; 
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8. membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur 

sebagai akuntabillitas pelaksanaan tugas; 
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

c. Yang termasuk Jabatan Sekretaris : Ajudan 

 
33. Teknisi 

a. Ikhtisar Jabatan 

Menerima, menginventarisasi laporan kerusakan serta 
memelihara mesin dan atau sistem jaringan dengan cara 

memperbaiki atau mengganti suku cadang yang rusak agar 
sistem dapat berjalan lancar. 

b. Uraian Tugas 

1. menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan 
mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan ketentuan   

yang  berlaku  untuk  diadakan  pemeriksaan; 
2. memeriksa kerusakan mesin dan atau sistem jaringan 

berdasarkan laporan untuk perbaikan; 

3. memperbaiki mesin dan atau sistem jaringan yang rusak 
atau usang berdasarkan hasil pemeriksaan untuk di 
adakan penggantian suku cadang atau perbaikan; 

4. merawat secara khusus suatu mesin dan atau sistem 
jaringan yang  masa penggunaanya telah melampaui batas   

waktu tertentu agar tidak cepat rusak; 
5. melaporkan kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggungjawaban; dan 
6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

c. Yang termasuk Jabatan teknisi 
1. Teknisi Elektronik 

2. Teknisi Jaringan Instalasi 

3. Teknisi Kardiovaskuler 
4. Teknisi Listrik dan Jaringan 
5. Teknisi Laboratorium dan Bengkel 

6. Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 
7. Teknik Produksi 

8. Teknisi Produksi Multimedia dan Web 
9. Teknisi Mesin 

 
34. Verifikator 

a. Ikhtisar Jabatan 
Menerima dan menyortir serta meneliti dan mencocokkan 
bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan sesuai dengan   

mata anggaran untuk diperiksa/diteliti apakah telah sesuai  
dengan  peruntukkannya. 

b. Uraian Tugas 
1. menerima dan menyortir bukti-bukti pengeluaran dan 

penerimaan serta Buku Kas untuk disusun sesuai  

dengan mata anggaran agar mempermudah dalam 
pemeriksaan/penelitian; 

2. meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran   

dan   penerimaan   dengan laporan  realisasi  keuangan   
dan   Buku  Kas  agar   diketahui  apakah  telah   sesuai 

dengan  peruntukkannya; 
3. melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti apakah 

telah sesuai dengan ketentuan  yang   berlaku; 
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4. melaporkan hasil temuan pemeriksaan kepada atasan 

untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan 
pimpinan;  dan 

5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh atasan baik tertulis maupun lisan. 
c. Yang termasuk jabatan verifikator 

1. Verifikator 

2. Verifikator Anggaran 

3. Verifikator Data Laporan Keuangan 

4. Verifikator Keuangan 

5. Verifikator Medis 

 
 WALIKOTA PADANG PANJANG,  
 

                                                                                        dto 
 
 HENDRI ARNIS 

 
 



- 32 - 
 

Lampiran II  Peraturan Walikota Padang Panjang  
 Nomor : 22 Tahun 2017 

Tanggal : 28 Juli 2017 
Tentang : Penetapan Jabatan Pelaksana bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah  Kota Padang Panjang  
 

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA  

 

No Jabatan 

Pelaksana 

Kualifikasi Pendidikan Tugas Jabatan 

1 Ajudan SLTA/ DI/ DII/ DIII di 

bidang Administrasi atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan pengecekan 

jadwal, persiapan dan 
pendampingan pada 
kegiatan pimpinan 

2 Analis Advokasi 
 

 

 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu Hukum 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan 
penelaahan untuk me-

nyimpulkan dan menyu-
sun rekomendasi di bi-
dang advokasi 

3 Analis 
Akuntabilitas 

Kinerja 
Aparatur 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ekonomi 

pembangunan/ Akun-
tansi/ Manajemen/ Ilmu 
administrasi atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan 
penelaahan untuk me-
nyimpulkan dan menyu-

sun rekomendasi di bi-
dang akuntabilitas kinerja 

aparatur 

4 Analis Alat dan 
Obat 

Kontrasepsi 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Kesehatan 

Masyarakat/ Kebijakan 
Kesehatan atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan 
penelaahan untuk me-

nyimpulkan dan menyu-
sun rekomendasi di bi-
dang alat dan obat 

kontrasepsi 

5 Analis Aplikasi 

dan 
Pengelolaan 
Data Sistem 

Keuangan 

Minimal Diploma III di 

bidang Teknik Infomatika/ 
Akuntansi/ Sistem Infor-
masi/ Teknik komputer 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan 
penelaahan untuk me-

nyimpulkan dan menyu-
sun rekomendasi di 

bidang Aplikasi dan 
Pengelolaan Data Sistem 
Keuangan 

6 Analis Aset 
Negara 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Ilmu Pemerintahan/ 
Akuntansi atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan 
penelaahan untuk me-
nyimpulkan dan me-

nyusun rekomendasi di 
bidang aset negara 
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7 Analis Bencana Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Teknik Panas 

Bumi/ Teknik Geologi/ 
Psikiologi Umum/ Psi-
kologi Masyarakat/ Mana-

jemen/ Sosiologi/ Ilmu 
Administrasi atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan 
penelaahan untuk me-
nyimpulkan dan menyu-

sun rekomendasi di bi-
dang Bencana 

8 Analis Benih Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu Perikanan 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan 

penelaahan untuk me-
nyimpulkan dan menyu-
sun rekomendasi di bi-

dang benih 

9 Analis 

Bimbingan 
Akuntansi 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Akuntansi atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan 

penelaahan untuk me-
nyimpulkan dan menyu-
sun rekomendasi di 

bidang bimbingan akun-
tansi 

10 Analis 
Bimbingan 
Teknis 

Anggaran  

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Akuntansi/ 
Ekonomi Pembangunan 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan 

penelaahan untuk me-
nyimpulkan dan menyu-

sun rekomendasi di 
bidang bimbingan teknis 
anggaran 

11 Analis Bina 
Kehidupan 

Agama 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Syariah/ 

Dakwah/ Komunikasi dan 
Penyiaran Islam/ Ilmu 
Sosial dan politik/ 

Sosiologi atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan 
penelaahan untuk me-
nyimpulkan dan menyu-

sun rekomendasi di bi-
dang bina kehidupan 

agama 

12 Analis 
Budidaya 

Perikanan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu Perikanan 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan 
penelaahan untuk me-

nyimpulkan dan menyu-
sun rekomendasi di bi-
dang budidaya perikanan 

13 Analis Data dan 
Informasi 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Statistik/ 

Manajemen/ Teknik Info-
matika/ Sistem Informasi/ 
Ilmu Ekonomi atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan 
penelaahan untuk me-
nyimpulkan dan menyu-

sun rekomendasi di bi-
dang data dan informasi 
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14 Analis Data di 
Bidang Evaluasi 

Dan Kerjasama 
Penelitian 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Hukum/ Administrasi 
Negara/ Psikologi/ Sosial 
dan politik/ Teknik 

Infomatika/ manajemen 
Teknik Informatika atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk me-
nyimpulkan dan menyu-

sun rekomendasi di bi-
dang data di bidang eva-

luasi dan kerjasama 
penelitian 

15 Analis Dunia 
Usaha 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu Keteknikan 
Industri/  atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan 

penelaahan untuk me-
nyimpulkan dan menyu-
sun rekomendasi di 

bidang dunia usaha 

16 Analis Fasilitasi 

Hak Kekayaan 
Intelektual 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Ilmu Hukum/ 
Ilmu Administrasi/ Ilmu 

Pemerintahan atau bidang 
lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 

fasilitasi hak kekayaan 
intelektual 

17 Analis Forum 
Kewaspadaan 
Dini 

Masyarakat 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Sosial dan 
politik/ Sosiologi/ Kebi-

jakan Publik/ Psikologi 
Masyarakat atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
forum kewaspadaan dini 
masyarakat 

18 Analis Gizi Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Kesehatan 

Masyarakat/ Kebijakan 
Kesehatan atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang gizi 

19 Analis hasil 

Pengawasan 
dan Pengaduan 
Masyarakat 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Akuntansi/ 
Manajemen/ Ilmu Hukum 
atau bidang lain yang rele

van dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun re-
komendasi di bidang hasil 

pengawasan dan penga-
duan masyarakat 

20 Analis 
Hubungan 
Antar Lembaga 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Kebijakan 
Publik/ Ilmu Hukum/ 

Manajemen/ Ekonomi/ 
Ilmu pemerintahan/ Ilmu 
administrasi atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan 

penelaahan untuk me-
nyimpulkan dan menyu-
sun rekomendasi di 

bidang hubungan antar 
lembaga 
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21 Analis Hukum Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu Hukum/ 

Ilmu Administrasi/ Ilmu 
Pemerintahan atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan 
penelaahan untuk me-
nyimpulkan dan menyu-

sun rekomendasi di 
bidang hukum 

22 Analis Humas 
dan Protokol 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu Hukum/ 

Ilmu Komunikasi atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
hubungan kemasya-
rakatan dan protokol 

23 Analis 
Informasi 

Pengembangan 
Sumber Daya 

Manusia 
Kebudayaan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Ekonomi/ Administrasi/ 
psikologi atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 
informasi pengembangan 

sumber daya manusia 
kebudayaan 

24 Analis Jabatan Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 
Ekonomi/ Administrasi/ 

psikologi atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
analis kebutuhan jabatan 

25 Analis Jalan 

Jembatan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Teknik Jalan 
dan Jembatan/Teknik  

Sipil atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
peng-klasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun re-
komendasi jalan jembatan 

26 Analis 
Kebakaran 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Sosial dan 

politik/ Sosiologi/ 
Kebijakan Publik/ 
Psikologi Masyarakat atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
kebakaran 

27 Analis 
Kebijakan 

Barang Milik 
Negara  

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Ilmu Pemerintahan/ 
Akuntansi atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun re-

komendasi dibidang kebi-
jakan barang milik negara  

28 Analis 
Kebijakan 
Industri 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu Keteknikan 
Industri/  atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
kebijakan Industri 



- 36 - 
 
 

29 Analis 
Kebijakan 

Klasifikasi 
Barang  

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Ilmu Pemerintahan/  
Akuntansi atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang ke-
bijakan klasifikasi barang  

30 Analis 
Kelembagaan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu Peme-
rintahan/ Ilmu Hukum/ 

Administrasi Negara/ 
Sosial politik atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
kelembagaan 

31 Analis 
Kelembagaan 
Pembinaan 

Pendidikan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 
Hukum/ Administrasi Ne-

gara/Psikologi/ Sosial dan 
Politik/Teknik Informatika 
/Manajemen Teknik Infor-

tika atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 

kelembagaan pembinaan 
pendidikan 

32 Analis Keluarga 
Berencana 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Psikologi/ 

Kesehatan masyarakat 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun re-
komendasi di bidang 
keluarga berencana 

33 Analis 
Keolahragaan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu 

Keolahragaan/ Ilmu 
Kepelatihan dan Olahraga 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun re-

komendasi di bidang ke 
olahragaan 

34 Analis 
Kepemudaan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Sosial dan politik/ Sosio-
logi atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun re-

komendasi di bidang ke 
pemudaan 

35 Analis 
Kependudukan 
dan Pencatatan 

Sipil 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Kependu-
dukan/Ilmu Pemerin-

tahan/ Manajemen/ Ke-
bijakan Publik atau bi-

dang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan 

penelaahan untuk me-
nyimpulkan dan menyu-

sun rekomendasi di bi-
dang kependudukan dan 
pencatatan sipil 
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36 Analis 
Kerjasama 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu Hukum/ 

Ilmu Administrasi/ Ilmu 
Pemerintahan atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun re-

komendasi di bidang 
kerjasama 

37 Analis 
Kerjasama 

Industri Hijau 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu Keteknikan 

Industri/  atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun re-

komendasi di bidang 
kerjasama industri hijau 

38 Analis 
Kesehatan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Kesehatan 
Masyarakat/ Kebijakan 

Kesehatan atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
kesehatan 

39 Analis 
Kesehatan Ibu 
dan Anak 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Kesehatan 
Masyarakat/ Kebijakan 

Kesehatan atau bidang 
lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 

kesehatan ibu dan anak 

40 Analis 

Kesehatan 
Kerja 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja / 
Kesehatan Masyarakat/ 

Kebijakan Kesehatan atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 

kesehatan kerja 

41 Analis 

Kesejahteraan 
Keluarga  

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Sosial dan 
politik/ Sosiologi/ Kebi-
jakan Publik/ Psikologi 

Masyarakat atau bidang 
lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun re-
komendasi di bidang 
kesejahteraan keluarga 

42 Analis 
Ketahanan 

Keluarga 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Psikologi/ 

Kesehatan masyarakat 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 
ketahanan keluarga 

43 Analis Kinerja Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Ekonomi/ Administrasi/ 
psikologi atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
kinerja 
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44 Analis 
Konsultasi dan 

Bantuan 
Hukum 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu Hukum/ 

Sosial dan politik/ Sosio-
logi/ Kebijakan Publik/ 
Psikologi Masyarakat atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun re-

komendasi di bidang kon-
sultasi  bantuan hukum 

45 Analis Konten 
Media Sosial 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang komunikasi/ 

Kebijakan Publik/ Ilmu 
Pemerintahan/ Sosial dan 
politik atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
konten media sosial 

46 Analis Kreasi 
dan Produksi 
Musik 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Seni Musik/ 
JurnalisTeknologi infor-

masi komputer atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
kreasi produksi musik 

47 Analis 
Kurikulum Dan 
Pembelajaran 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 
Hukum/ Administrasi Ne-

gara/ Psikologi/ Sosial 
dan politik/ Teknik In-
fomatika/ manajemen 

Teknik Informasi atau  
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
peng-klasifikasian dan 

penelaahan untuk 
menyimpulkan dan me-
nyusun rekomendasi di 

bidang kurikulum dan 
pembelajaran 

48 Analis 
Laboratorium  

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Hukum/ Administrasi Ne-
gara/ Psikologi/ Sosial 

dan politik/ Teknik Info-
matika/ manajemen Infor-
matika atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatanTeknik 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 
laboratorium 

49 Analis Lalu 
Lintas 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen 
Transportasi atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
lalu lintas 

50 Analis Laporan 
Akuntabilitas 
Kerja 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ekonomi/ 
Manajemen/ Akuntansi 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun re-
komendasi di bidang lapo-

ran akuntabilitas kinerja 
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51 Analis Laporan 
Keuangan  

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ekonomi/ 

Manajemen/ Akuntansi 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun re-

komendasi di bidang 
laporan keuangan 

52 Analis Laporan 
Pertanggung-

jawaban 
Bendahara 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ekonomi/ 

Manajemen/ Akuntansi 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

peng-klasifikasian dan 
penelaahan untuk 
menyimpulkan dan 

menyusun rekomendasi di 
bidang laporan pertang-
gung jawaban  bendahara 

53 Analis 
Lingkungan 

Hidup 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Teknik 

Lingkungan/ Kesehatan 
Lingkungan atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 
lingkungan hidup 

54 Analis 
Manajemen 

Perkantoran 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Kebijakan Pub-

lik/ Ilmu Hukum/ Mana-
jemen/ Ekonomi/ Ilmu 
pemerintahan/ Ilmu Ad-

ministrasi atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
manajemen perkantoran 

55 Analis 
Manajemen 

Lantas 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen 

Transportasi atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 
manajemen lantas 

56 Analis Masalah 
Sosial 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Psikiologi 

Umum/ Psikologi Mas-
yarakat/ Manajemen/ 
Sosiologi/Ilmu Adminis-

trasi/Kriminiologi atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
Masalah Sosial 

57 Analis Narkoba Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Manajemen/ 
Ekonomi/ Administrasi/ 
psikologi atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan, menyusun reko-
mendasi bidang narkoba 

58 Analis Obat dan 
Makanan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja / 

Kesehatan Masyarakat/ 
Kebijakan Kesehatan atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
obat dan makanan 
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59 Analis 
Optimasi, 

Rehabilitasi 
Dan Konservasi 
Lahan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Perencanaan 

Wilayah dan Kota/Teknik 
Lingkungan/ Teknik Ke-
lautan dan Ilmu Kelaut-

an/Studi Pembangunan/ 
Ekonomi Pembangunan, 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
optimasi, rehabilitasi dan 
konservasi lahan 

60 Analis 

Organisasi dan 
Tata Laksana 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Manajemen/ 
Ekonomi/ Administrasi/ 

psikologi atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 

tata laksana 

61 Analis 

Organisasi 
Masyarakat 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Ilmu Peme-
rintahan/ Sosial dan Poli-
tik/Sosiologi/ Kebijakan 

Publik/ Psikologi Masyara-
kat atau bidang lain yang 

relevan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 

organisasi masyarakat 

62 Analis 
Pariwisata 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen 

Pariwisata/ Pariwisata 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 
pariwisata 

63 Analis Partai 
Politik 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu Hukum/ 

Sosial dan politik/ Ilmu 
politik/ Ketahanan Nasio-
nal/ Ilmu Pemerintahan 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
partai politik 

64 Analis 

Pelaksana 
Proyek 
Pemerintah 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Ekonomi 
pembangunan/ Akun-
tansi/ Manajemen atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang pe-
laksanaan proyek 

pemerintah 

65 Analis 

Pelaksanaan 
Kurikulum 

Pendidikan 

Administrasi Negara/ 

Psikologi/ Sosial dan 
Politik/ Teknik Info-

matika/ manajemen Tek-
nik Infomatika atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 

pelaksanaan kurikulum 
pendidikan 
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66 Analis 
Pelaksanaan 

Program 
Pengembangan 
Tenaga Teknis 

Dan Fungsional 
Non Pendidik  

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Hukum/ Administrasi Ne-
gara/ Psikologi/ Sosial 
dan Politik/ Teknik Info-

matika/ Manajemen 
Teknik Infomatika atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
pelaksanaan program 

pengembangan tenaga 
teknis dan fungsional non 
pendidik 

67 Analis 
Pelaksanaan 

Proyek 
Pemerintah 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ekonomi 

Pembangunan/ Akun-
tansi/ Manajemen atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang  
pelaksanaan proyek 

pemerintah 

68 Analis 

Pelayanan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Ilmu Hukum/ 
Ilmu Administrasi atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 
pelayanan 

69 Analis 
Pelayanan 

Sosial 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Psikiologi 

Umum/ Psikologi Masya-
rakat/ Manajemen/ sosio-

logi/Ilmu Administrasi/ 
kriminiologi atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 
Pelayanan Sosial 

70 Analis 

Pemanfaatan 
Ruang 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Teknik Sipil atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 

pemanfaatan ruang 

71 Analis 
Pemanfaatan 

Teknologi 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Hukum/ Administrasi 
Negara/ Psikologi/ Sosial 

dan politik/ Teknik Infor-
matika/ Manajemen 
Teknik Infomatika atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 
pemanfaatan teknologi 

72 Analis 
Pembangunan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ekonomi 
pembangunan/ Akun-

tansi/ Manajemen atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
pembangunan 
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73 Analis 
Pembayaran  

Jaminan 
Kesehatan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Akuntansi/ 

Manajeman/ Kebijakan 
Publik atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
pembayaran jaminan 

kesehatan 

74 Analis 

Pembayaran 
Perhitungan 
Pihak Ketiga 

dan 
Penyelesaian 
Tuntutan  

Ganti Rugi  

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Akuntansi/ 
Manajemen atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun re-
komendasi di bidang pem-
bayaran perhitungan pi-

hak ketiga dan penye-
lesaian tuntutan ganti 

rugi 

75 Analis 

Pembelajaran 
Pembinaan 
Pendidikan 

Masyarakat 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Ilmu Peme-
rintahan/ Sosial dan poli-
tik/ Sosiologi/ Kebijakan 

Publik/ Psikologi Masyara-
kat atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 
pembelajaran pembinaan 

pendidikan masyarakat 

76 Analis 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Anak 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Psikologi 
/Kesejahteraan Sosial 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun re-
komendasi di bidang 

pemberdayaan perempuan 
dan anak 

77 Analis 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu Peme-
rintahan/ Sosial dan poli-

tik/ Sosiologi/ Kebijakan 
Publik/ Psikologi Masya-

rakat atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
pemberdayaan 
masyarakat 

78 Analis 
Pembinaan 

Keluarga 
Berencana 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Psikologi/ 

Kesehatan masyarakat 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
pembinaan keluarga 

berencana 

79 Analis 
Penagihan dan 

Pengembalian 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ekonomi/ 

Manajemen/ Akuntansi 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi bidang pena-
gihan dan pengembalian 

 



- 43 - 
 

80 Analis 
Penagihan 

Pajak 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ekonomi/ 

Manajemen/ Akuntansi 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
Penagihan Pajak  

81 Analis 
Pendapatan 

Daerah 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ekonomi/ 

Manajemen/ Akuntansi 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
Pendapatan Daerah 

82 Analis 
Pendayagunaan 
Lembaga 

Keagamaan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 
Ilmu Pemerintahan / Ilmu 

Sosial dan politik/ 
Sosiologi atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
pendayagunaan lembaga 
keagamaan 

83 Analis 
Penegakan 

Integritas dan 
Disiplin 
Sumber Daya 

Manusia 
Aparatur 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Ekonomi/ Administrasi/ 
psikologi atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
penegakan integritas dan 

disiplin sumber daya 
manusia aparatur 

84 Analis 

Penelitian dan 
Pengembangan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Manajemen/ 
Ekonomi/ Administrasi/ 

psikologi atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 

penelitian dan 
pengembangan 

85 Analis 
Penertiban 
Pemanfaatan 

Ruang 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Teknik Sipil atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
penertiban pemanfaatan 
ruang 

86 Analis 
Pengaduan 

Masyarakat 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu Peme-

rintahan/ Sosial dan 
politik/ Sosiologi/ Kebi-
jakan Publik/ Psikologi 

Masyarakat atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
pengaduan masyarakat 
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87 Analis 
Pengembangan 

Infrastruktur  

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Teknik Sipil atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
pengembangan infra 

stuktur 

88 Analis 

Pengembangan 
Karir 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Manajemen/ 
Ekonomi/ Administrasi/ 
psikologi atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 
pengembangan karir 

89 Analis 
Pengembangan 

Kompetensi  

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Ekonomi/ Administrasi/ 
psikologi atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi bidang pe-
ngembangan kompetensi 

90 Analis 
Pengembangan 

Model Terapi 
dan Rehabilitasi 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu Hukum/ 

Ilmu Kepolisian/ Krimi-
nologi/ Psikologi Masyara-
kat atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
Pengembangan Model 

Terapi dan Rehabilitasi 

91 Analis 
Pengembangan 

Sarana Dan 
Prasarana 

Pembelajaran 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Hukum/ Administrasi Ne-
gara/ Psikologi/ Sosial 

dan politik/ Teknik 
Infomatika/ manajemen 
Teknik Infomatika atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 
pengembangan sarana 

dan prasarana pem-
belajaran 

92 Analis 
Pengembangan 
Sistem Operasi 

Media 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Teknik In-
fomatika/ Sistem Infor-

masi/ Manajemen Teknik 
Infomatika atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
pengembangan sistem 
operasi medis 

93 Analis 
Pengembangan 

Teknologi 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Ekonomi/ Administrasi/ 
psikologi atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
pengembangan teknologi 
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94 Analis 
Pengembangan 

Wilayah 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Teknik Sipil atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
pengembangan wilayah 

95 Analis Penilaian 
Dan Akreditasi 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Hukum/ Administrasi Ne-
gara/ Psikologi/ Sosial  
dan politik/ Teknik Infor-

matika/ manajemen 
Teknik Infomatika atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
penilaian dan akreditasi 

96 Analis Penyakit 

Menular 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Kesehatan 
Masyarakat/ Kebijakan 

Kesehatan atau bidang 
lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 

penyakit menular 

97 Analis 

Penyertaan 
Modal 
Pemerintah 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Manajemen/ 
Ilmu Ekonomi atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi penyertaan 

modal pemerintah 

98 Analis 
Peraturan 

Perundang-
Undangan dan 

Rancangan 
Peraturan 
Perundang- 

Undangan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu Hukum 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 
peraturan perundang-

undangan  dan rancangan 
peraturan perundang- 

undangan. 

99 Analis 
Perbendaharaa

n  

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ekonomi/ 

Manajemen/ Akuntansi 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 
perbendaharaan 

100 Analis 
Perdagangan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ekonomi 

Perdagangan/ Mana-
jemen/ Adminstrasi 
Perkantoran atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
perdagangan 
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101 Analis 
Perekonomian 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Ilmu Ekonomi atau bidang 
lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
perekonomian 

102 Analis 
Perencanaan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ekonomi 

pembangunan/ Akun-
tansi/ Manajemen atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
perencanaan 

103 Analis 
Perencanaan 
dan Kerjasama 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ekonomi 
pembangunan/ Akun-

tansi/ Manajemen atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
perencanaan kerjasama 

104 Analis 
Perencanaan 
Program 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Infomatika/ 
teknik komputer/ Admi-

nistrasi Per-kantoran atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan untuk disajikan 
kepada pimpinan 

105 Analis 
Perencanaan, 

Evaluasi dan 
Pelaporan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ekonomi 

pembangunan/ Akun-
tansi/ Manajemen atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
perencanaan, evaluasi 

dan pelaporan 

106 Analis Politik 

Hukum dan 
Keamanan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Ilmu Hukum/ 
Sosial dan politik/ Ilmu 
politik/ Ketahanan Na-

sional/ Ilmu Pemerin-
tahan atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 
politik hukum dan 

keamanan 

107 Analis Produk 

Hukum 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Ilmu Hukum/ 
Ilmu Administrasi/ Ilmu 

Pemerintahan atau bidang 
lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 

produk hukum 

108 Analis Program 

Diklat 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Manajemen/ 
Ekonomi/ Administrasi/ 
psikologi atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 

program diklat 
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109 Analis Program 
Kerjasama 

Lembaga 
Masyarakat 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Kebijakan 

Masyarakat/ Kebijakan 
Publik atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
program kerjasama 

lembaga masyarakat 

110 Analis Protokol Minimal Diploma III  (D3) 

Ilmu Komunikasi atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang  
keprotokolan 

111 Analis 
Rehabilitasi 

Masalah Sosial 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Psikiologi 

Umum/ Psikologi Masya-
rakat/ Manajemen/ Sosio-

logi/ ilmu Administrasi/ 
kriminiologi atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 
Rehabilitasi Masalah 

Sosial 

112 Analis Rencana 

Program dan 
Kegiatan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Ekonomi 
pembangunan/ Akun-
tansi/ Manajemen atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 

rencana program dan 
kegiatan 

113 Analis Sistem 

Informasi dan 
Jaringan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Manajemen/ 
Hukum/ Administrasi Ne-

gara/ Psikologi/ Sosial 
dan politik/ Teknik In-
fomatika/ manajemen 

Teknik Infomatika atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 

sistem informasi dan 
jaringan 

114 Analis Sistem 
Informasi 

Perbendaha-
raan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Akuntansi/ 

Manajeman/ Teknik Info-
matika/ Manajemen Tek-

nik Infomatika atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 
sistem informasi per-

bendaharaan 

115 Analis Sistem 

Jaringan Jalan 
dan Jembatan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Teknik Sipil atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 

sistem jaringan jalan 
jembatan 
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116 Analis Sistem 
Mutu dan 

Lingkungan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Teknik 

Lingkungan/ Kesehatan 
Lingkungan atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
sistem mutu dan 

lingkungan 

117 Analis Sosial 

Budaya 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Kajian Budaya/ 
Religi dan Budaya atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 
sosial budaya 

118 Analis Standar 
Harga 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Akuntansi/ 

Ekonomi Pembangunan/ 
Kebijakan Publik/ Ilmu 

Hukum/ Manajemen/ 
Ekonomi/ Ilmu peme-
rintahan/ Ilmu admi-

nistrasi atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 
standard harga 

119 Analis Tata 
Ruang 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Teknik Sipil atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 
tata ruang 

120 Analis Pasar Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di 

bidang Manajemen/ Ilmu 
Ekonomi atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang  
pasar 

121 Analisa Iklim 
Usaha Dan 
Kerjasama 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 
Ilmu Ekonomi atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
iklim usaha dan 
kerjasama 

122 Analisis 
Bangunan dan 

Pemukiman  

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Teknik Sipil dan 

perencanaan Tata Ruang/ 
Studi Pembangunan/ 
Ekonomi Pembangunan/ 

Manajemen Transportasi/ 
Kependudukan/ Keta-

hanan Nasional atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
bangunan perumahan 
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123 Analisis Higiene 
Industri 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu Keteknikan 

Industri/  atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

peng-klasifikasian dan 
penelaahan untuk 
menyimpulkan dan 

menyusun rekomendasi di 
bidang higiene industri 

124 Analisis 
Investasi dan 

Permodalan 
Usaha 

Sarjana (S1) / Diploma IV 
di bidang Manajemen/Imu  

Ekonomi atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan 
penelaahan untuk me-
nyimpulkan dan menyu-

sun rekomendasi  di 
bidang investasi dan  
permodalan usaha 

125 Analisis 
Penempatan 

Tenaga Kerja 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu 

Administrasi/Manajemen/ 
Psikologi Masyarakat/ 

Studi Pembangunan/Kebi-
jakan Publik/ Sosiologi/ 
Ketahanan Nasional atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 
Penempatan Tenaga Kerja 

126 Analisis 
Pengawasan 
Mutu Produk 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu Keteknikan 
Industri/  atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
pengawasan mutu produk 

127 Analisis 

Penyuluhan 
dan Layanan 

Informasi 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Ilmu Hukum/ 
Ilmu Komunikasi atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 

penyuluhan dan layanan 
informasi 

128 Analisis 
Perlindungan 
Perempuan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Psikologi/ 
Kesejahteraan Sosial atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
perlindungan perempuan 

129 Analisis 
Perumahan  

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Perencanaan 
Wilayah dan Kota/ Teknik 

Lingkungan/ Teknik Sipil/ 
Teknik Arsitektur/ Teknik 
Pengairan/ Studi Pem-

bangunan/ Ekonomi Pem-
bangunan/ Transportasi 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 

perumahan 
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130 Analisis Pola 
Konsumsi 

Pangan 
Masyarakat 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Kesehatan 

Masyarakat/ Kebijakan 
Kesehatan atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
pola konsumsi pangan 

masyarakat 

131 Analisis Tenaga 

Kerja 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Psikiologi Umum 
/Psikologi Masyarakat/ 
Manajemen/ sosiologi/ 

Ilmu Administrasi atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun  
rekomendasi di bidang 
Tenaga Kerja 

132 Asisten Pelelang Diploma III di bidang 
Akuntansi/ Manajemen/ 

Administrasi atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Penyiapan bahan dan 
konsep standar dalam 

rangka persiapan lelang, 
pelaksanaan lelang dan 

pasca lelang 

133 Bendahara Diploma III di bidang 

Akuntansi/ manajemen 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan penerimaan, 

pengeluaran dan 
pembukuan terkait 
transaksi keuangan 

134 Binatu Rumah 

Sakit 

SLTA/ DI/ DII/ DIII di 

bidang yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi penerimaan, 
pemisahan dan pencucian 
linen kotor 

135 Fasilitator 
Kelembagaan 

Pemasaran 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Sosial dan politik/ 
Administrasi/ Sosiologi/ 
Ilmu Pemerintahan atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penyiapan, 

pengumpulan, pengolahan 
dan kompilasi data/ 
bahan untuk dijadikan 

informasi di bidang 
kelembagaan pemasaran 

136 Fasilitator 
Perdagangan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Hukum/ 

Hubungan Internasional/ 
Ekonomi atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penyiapan, 

pengumpulan, pengolahan 
dan kompilasi data/ 
bahan untuk dijadikan 

informasi di bidang 
perdagangan 

137 Fasilitator 
Promosi 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 
Akuntansi/ Ekonomi 

Pembangunan/ Admi-
nistrasi atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penyiapan, 
pengumpulan, pengolahan 

dan kompilasi data/ 
bahan untuk di jadikan 

informasi di bidang 
promosi 

138 Juru Rawat 

Jenazah 

SLTA/ DI/ DII/ DIII di 

bidang yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan meli-

puti penyiapan, pemerik-
saan dan pemeliharaan 

rawat jenazah 

139 Juru Survey 

Pemukiman 
dan Perumahan  

SLTA/ DI/ DII/ DIII di 

bidang yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Penyiapan, pemeriksaan 

dan pemeliharaan survey 
permukiman perumahan 
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140 Komandan 
Pengamanan 

SLTA/ DI/ DII/ DIII di 
bidang telah mengikuti 

pelatihan gada pratama/ 
madya/utama (bersertifi-
kat) atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan 
koordinasi, penjagaan, 

pemeriksaan dan evaluasi 
keamanan 

141 Konselor Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Hubungan 

Internasional/ Ilmu Hu-
kum/ Ekonomi atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melaksanakan kegiatan 
pemulihan dan pening-

katan sosial budaya 
masyarakat korban 
bencana sesuai prosedur 

dan peraturan yang 
berlaku agar masyarakat 
korban bencana dapat 

melakukan kegiatan 
secara normal kembali. 

142 Koordinator Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Ekonomi/ Ilmu 
pemerintahan/ Ilmu 
administrasi/ kebijakan 

publik/ Ilmu Hukum atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Mengkoordinir, merenca-
nakan mengarahkan dan 

membuat laporan kegiat-
an dengan cara peneri-
maan dan mencatat, 

mengelompokkan, meng-
hubungi pihak terkait, 
dan mengawasi jalannya 

pekerjaan yang berkaitan 
dengan penegakan perda 

dan perbup sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 
agar kegiatan dapat 

berjalan dengan lancar, 
optimal dan tepat sasaran 

143 Koordinator 
Laboratorium 
Diseminasi 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang  atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengkoordina-
sian, perencanaan dan 

pembuatan laporan  di 
bidang laboratorium 

diseminasi 

144 Koordinator 

Pergudangan 

Diploma III di bidang 

Manajemen/ Administrasi 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengkoordina-
sian, perencanaan dan 
pembuatan laporan di 

bidang pergudangan 

145 Koordinator 

Sistem 
Informasi  
Distribusi 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Manajeman/ 
Teknik Infomatika/ Mana-
jemen Teknik Infomatika 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengkoordina-
sian, perencanaan dan 
pembuatan laporan di 

bidang sistem informasi 
distribusi 

146 Koordinator 
Sistem 

Informasi 
Distribusi 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajeman/ 

Teknik Infomatika/ Mana-
jemen Teknik Infomatika 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengkoordina-

sian, perencanaan dan 
pembuatan laporan di 

bidang sistem informasi 
distribusi 
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147 Notulis Rapat Diploma III di bidang 
Administrasi/ Manajemen 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 
jabatan 

Menyusun notulen rapat, 
membuat kesimpulan/ 

resume rapat, dan 
mendokumentasikan 
kegiatan rapat. 

148 Occupational 
Terapi 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Fisioterapi atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Menyelenggarakan  laya-
nan okupasi terapi kepada 

pasien 

149 Operator Alat 
Berat 

SLTA/ DI/ DII/ DIII di 
bidang kualifikasi 

pendidikan yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengecekan, 

pemeriksaan kelengkapan 
dan pengoperasian alat 
berat 

150 Operator Mesin SLTA/ DI/ DII/ DIII di 
bidang Teknik Mesin atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melaksanakan kegiatan 
pengecekan, pemeriksaan 

kelengkapan dan 
pengoperasian mesin 

151 Operator Sandi 
dan 
Telekomunikasi 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Infomatika/ 
Manajemen Teknik Info-

matika/ Telekomunikasi 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penyiapan, peme-
riksaan kelengkapan dan 

pengoperasian serta pe-
meriksaan peralatan per-
sandian dan tele-

komunikasi 

152 Operator 

Tayangan 
Multimedia dan 

SMS 

Minimal Diploma III di 

bidang Teknik Infomatika/ 
Manajemen Teknik Info-

matika/ Telekomunikasi 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi penyiapan, peme-
riksaan kelengkapan dan 

pengoperasian serta pe-
meriksaan substansi ta-
yangan multimedia dan 

SMS 

153 Operator 

Terminal 
 

SLTA/ DI/ DII/ DIII di 

bidang teknik mesin/ 
transportasi atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengaturan ke-
tertiban lalu lintas daerah 
pengawasan terminal dan 

penyelenggaraan terminal 

154 Pemandu 

Wisata 

SLTA/ DI/ DII/ DIII di 

bidang Manajemen Pari-
wisata/ Pariwisata atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pembimbingan 
dan penjelasan tentang 
pariwisata kepada 

pengunjung 

155 Pemelihara 

Kendaraan 

SLTA/ DI/ DII/ DIII di 

bidang teknik mesin/ 
transportasi atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi penerimaan, pe-
meriksaan dan pene-

laahan karakteristik spe-
sifikasi serta peme-
liharaan di bidang 

kendaraan 

156 Pemelihara 

Penerangan 
Jalan 

SLTA/ DI/ DII/ DIII di 

bidang kualifikasi 
pendidikan yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi inventarisasi, pe-
meriksaan dan perbaikan 
penerangan jalan 

157 Pemelihara 
Sarana Dan 

Prasarana 

SLTA/ DI/ DII/ DIII di 
bidang kualifikasi 

pendidikan yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi inventarisasi, pe-

meriksaan dan perbaikan 
sarana dan prasarana 
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158 Pemeriksa 
Anggaran 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu Hukum/ 

Akuntansi/ Manajemen/ 
Administrasi Pemerintah 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pencatatan, 

penginventarisiran, penge-
lompokan dan pemerik-
saan di bidang anggaran 

159 Pemeriksa 
Irigasi 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Pengairan/ Sipil 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pencatatan, 

penginventarisasian,penge
lompokan dan pemerik-
saan di bidang irigasi 

160 Pemeriksa 
Kependudukan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Kependu-

dukan/Ilmu Pemerin-
tahan/ Manajemen/ Kebi-
jakan Publik atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pencatatan, 

penginventarisiran, penge 
lompokan dan pemerik-
saan di bidang 

kependudukan 

161 Pemeriksa 
Keselamatan 

Darat 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang transportasi 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pencatatan, 

penginventarisiran, penge 
lompokan dan pemerik-
saan di bidang 

keselamatan darat 

162 Pemeriksa 

Pelaporan dan 
Transaksi 
Keuangan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Ilmu Hukum/ 
Akuntansi/ Manajemen/ 
Administrasi Pemerintah 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pencatatan, 
penginventarisiran, penge 
lompokan dan pemerik-

saan di bidang pelaporan 
dan transaksi keuangan 

163 Pemeriksa 
Perempuan dan 

Anak 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Kesehatan 

Masyarakat/ Kebijakan 
Kesehatan atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pencatatan, 

penginventarisiran, penge 
lompokan dan pemerik 

saan di bidang perempuan 
dan anak 

164 Pemeriksa 
Sanitasi 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Kebijakan 
Masyarakat/ Kebijakan 

Publik atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pencatatan, 
penginventarisiran, penge 

lompokan dan pemerik 
saan di bidang sanitasi 

165 Pemeriksa 
sektor sumber 

daya air 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Teknik 

Pengairan atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pencatatan, 

penginventarisiran, penge 
lompokan dan pemerik 

saan di bidang sektor 
sumber daya air 

166 Pemulasaran 

Jenazah 

SLTA/ DI/ DII/ DIII di 

bidang yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi penerimaan, 
pembersihan, penyim-

panan, pengeluaran dan 
sterilisasi jenazah 
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167 Penagih 
Retribusi 

SLTA/ DI/ DII/ DIII di 
bidang administrasi atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penagihan pajak 

daerah, khususnya pajak 
mineral bukan logam, 
batuan, pajak hiburan 

dan pajak restoran. 

168 Penata 

Asessment 
Centre 

S1/ DIV Teknik Sipil atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi penerimaan, 
pemeriksaan dan penela-

ahan karakteristik  dan 
spesifikasi serta peme-
liharaan di bidang 

assesment center 

169 Penata 

Bangunan 
Gedung dan 
pemukiman 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Ilmu Hukum/ 
Ilmu Administrasi/ Ilmu 
Pemerintahan atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 

kerjasama 

170 Penata 

Kendaraan 
Dinas 

S1/ DIV Transportasi/ 

manajemen atau bidang 
lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pencatatan pene-
rimaan dan pengeluaran, 
pemeriksaan serta pena-

taan di bidang kendaraan 
dinas 

171 Penata 
Penyehatan  
Lingkungan 

Permukiman 

S1/ DIV Teknik Sipil/ 
Teknik Arsitektur/ Teknik 
Lingkungan atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pencatatan, pe-
nginventarisiran, penge-

lompokan dan pemerik-
saan bidang penyehatan 
lingkungan permukiman 

172 Penata Rontgen S1/ DIV Radio-
terapi/Teknik Radiologi 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pencatatan 

penerimaan dan penge-
luaran, pemeriksaan serta 

penataan di bidang 
rontgen 

173 Penelaah 
Bahan Kajian 
Bencana Alam 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Geologi/ Geodesi 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian, pe-

ngecekan dan penyu-
sunan konsep penelaahan 
di bidang bahan kajian 

bencana alam 

174 Penelaah 

Dampak 
Lingkungan  

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Teknik 
Lingkungan/ Kesehatan 

Lingkungan atau bidang 
lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian, penge-

cekan dan penyusunan 
konsep penelaahan ten-
tang dampak lingkungan 

175 Penelaah Data 
Sumber Daya 

Alam 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Geologi/ Geodesi 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian, penge-
cekan dan penyusunan 
konsep penelaahan di 

bidang data sumber daya 
alam 
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176 Penelaah 
Kebijakan 

Pengadaan 
Barang/Jasa 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Akuntansi/ 

Manajemen/ Administrasi 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian, pe-
ngecekan dan penyu-
sunan konsep penelaahan 

di bidang kebijakan 
pengadaan barang/ jasa 

177 Penelaah 
Pengembangan 
Usaha  

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 
Akuntansi/ Ekonomi Pem-

bangunan/ Administrasi 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian, penge-

cekan dan penyusunan 
konsep penelaahan di 

bidang pengembangan 
usaha 

178 Penelaah 
Penyehatan 
Lingkungan 

Permukiman 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Teknik Sipil/ 
Teknik Arsitektur/ Teknik 

Lingkungan atau bidang 
lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian, pe-

ngecekan dan penyu-
sunan konsep penelaahan 
di bidang penyehatan 

lingkungan permukiman 

179 Penelaah 

Perjanjian dan 
Informasi 
Hukum 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Ilmu Hukum 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian, pe-
ngecekan dan penyu-

sunan konsep penelaahan 
di bidang perjanjian dan 

informasi hukum 

180 Pengadminis- 

trasi   Alat  
dan Obat 
Kontrasepsi 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 

bidang manajemen per-
kantoran/ administrasi 
perkantoran/ tata per-

kantoran atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi penerimaan, pen-
catatan dan pendoku-
mentasian  di bidang alat 

dan obat kontrasepsi 

181 Pengadminis- 
trasi  Kesenian 

dan Budaya 
Daerah 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen per-

kantoran/ administrasi 
perkantoran/ tata per-

kantoran atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 

pencatatan dan pendoku-
mentasian  di bidang 

kesenian dan budaya 
daerah 

182 Pengadminis-
trasi  Rekam 

Medis dan 
Informasi 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen per-

kantoran/ administrasi 
perkantoran/ tata per-
kantoran atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, pen-

catatan dan pendoku-
mentasian  di bidang 
rekam medis dan 

informasi 

183 Pengadminis-
trasi Akta 
Kelahiran dan 

Kematian 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen per-
kantoran/ administrasi 

perkantoran/ tata per-
kantoran atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
administrasi akta 
kelahiran dan kematian 
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184 Pengadminis-

trasi Akta 
Perkawinan, 
Perceraian, 

Pengakuan, 
Pengangkatan 

Dan 
Pengesahan 
Anak 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 

bidang manajemen per-
kantoran/ administrasi 
perkantoran/ tata per-

kantoran atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi penerimaan, 
pencatatan dan pendoku-
mentasian  di bidang akta 

perkawinan, perceraian, 
pengakuan, pengangkat-

an dan pengesahan anak 

185 Pengadminis-
trasi Analisis 

dan Kemitraan 
Media 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen per-

kantoran/ administrasi 
perkantoran/ tata per-
kantoran atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 

pencatatan dan pendoku-
mentasian  di bidang 
analisis dan kemitraan 

media 

186 Pengadminis-
trasi Data 
Penyajian dan 

Publikasi 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen per-
kantoran/ administrasi 

perkantoran/ tata per-
kantoran atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 
pencatatan dan pendoku-

mentasian  di bidang data 
penyajian dan publikasi 

187 Pengadminis-
trasi Data 
Peraturan 

Perundang-
Undangan 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen per-
kantoran/ administrasi 

perkantoran/ tata per-
kantoran atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 
pencatatan dan pendoku-

mentasian  di bidang data 
peraturan perundang - 
undangan 

188 Pengadminis-

trasi Gudang 
Farmasi 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 

bidang manajemen per-
kantoran/ administrasi 

perkantoran/ tata per-
kantoran atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi penerimaan, 
pencatatan dan pendoku-

mentasian  di bidang 
gudang farmasi 

189 Pengadminis-

trasi Identifika-
si dan Evaluasi 
Sentra 

Pengolahan 
Produk 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 

bidang manajemen per-
kantoran/ administrasi 
perkantoran/ tata per-

kantoran atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi penerimaan, 
pencatatan dan pendoku-
mentasian  di bidang 

identifikasi dan evaluasi 
sentra pengolahan produk 

190 Pengadminis-
trasi Izin Usaha 

Pariwisata 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen per-

kantoran/ administrasi 
perkantoran/ tata per-

kantoran atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 

pencatatan dan pendoku-
mentasian  di bidang izin 

usaha pariwisata 
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191 Pengadminis-
trasi Kepega-

waian 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen per-

kantoran/ administrasi 
perkantoran/ tata per-
kantoran atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 

pencatatan dan pendoku-
mentasian  di bidang 
kepegawaian 

192 Pengadministra
si 

Kependudukan 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen 

perkantoran/ admi-
nistrasi perkantoran/ tata 
per-kantoran atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 

pencatatan dan pendoku-
mentasian  di bidang 
kependudukan 

193 Pengadministra
si Kesiswaan 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen 
perkantoran/ admi-

nistrasi perkantoran/ tata 
per-kantoran atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 
pencatatan dan pendoku-

mentasian  di bidang 
kesiswaan 

194 Pengadministra
si Keuangan 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen 
perkantoran/ admi-

nistrasi perkantoran/ tata 
per-kantoran atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 
pencatatan dan pendoku-

mentasian  di bidang 
keuangan 

195 Pengadminis-

trasi Kurikulum  

SLTA/DI/ DII/ DIII di 

bidang manajemen 
perkantoran/ admi-
nistrasi perkantoran/ tata 

perkantoran atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi penerimaan, 
pencatatan dan pendoku-
mentasian  di bidang 

kurikulum 

196 Pengadminis-

trasi LLAJ 
 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 

bidang manajemen 
perkantoran/ admi-
nistrasi perkantoran/ tata 

per-kantoran atau bidang 
lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi penerimaan, 
pencatatan dan pendoku-
mentasian  di bidang LLAJ 

197 Pengadminis-
trasi Otonomi 

Daerah 

Minimal Diploma III di 
bidang Akuntansi/ Mana-

jemen/ Administrasi/ ilmu 
pemerintahan/ Teknik 

Infomatika/ Manajemen 
Teknik Infomatika atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan 
pengelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang laporan 
penyelenggaraan peme-
rintahan daerah 

198 Pengadminis-

trasi Pelatihan 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 

bidang manajemen per-
kantoran/ administrasi 
perkantoran/ tata per-

kantoran atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi penerimaan, 
pencatatan dan pendoku-
mentasian  di bidang 

pelatihan 
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199 Pengadminis-
trasi 

Pemeliharaan 
Gedung Kantor 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen 

perkantoran/ admi-
nistrasi perkantoran/ tata 
perkantoran atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 

pencatatan dan pendoku-
mentasian  di bidang 
pemeliharaan gedung 

kantor 

200 Pengadminis-
trasi 

Pemerintahan 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen per-

kantoran/ administrasi 
perkantoran/ tata per-
kantoran atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 

pencatatan dan pendoku-
mentasian  di bidang 
pemerintahan 

201 Pengadminis-
trasi 
pengamanan 

dan 
perlindungan 

akses pasar 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen 
perkantoran/ admi-

nistrasi perkantoran/ tata 
perkantoran atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 
pencatatan dan pendoku-

mentasian  di bidang 
pengamanan dan perlin-

dungan akses pasar 

202 Pengadminis-
trasi Pengujian 
Kendaraan 

Bermotor 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen 
perkantoran/ admi-

nistrasi perkantoran/ tata 
per-kantoran atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 
pencatatan dan pendoku-

mentasian  di bidang 
pengujian kendaraan 
bermotor 

203 Pengadminis-

trasi 
Perencanaan 
dan Program 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 

bidang manajemen per-
kantoran/ administrasi 
perkantoran/ tata per-

kantoran atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi penerimaan, 
pencatatan dan pendoku-
mentasian  di bidang 

perencanaan dan program 

204 Pengadminis-

trasi Perizinan 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 

bidang manajemen per-
kantoran/ administrasi 
perkantoran/ tata per-

kantoran atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi penerimaan, 
pencatatan dan pendoku-
mentasian  di bidang 

perizinan 

205 Pengadminis-
trasi Persuratan 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen per-

kantoran/ administrasi 
perkantoran/ tata per-

kantoran atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 

pencatatan dan pendoku-
mentasian  di bidang 

persuratan 

206 Pengadminis-
trasi Rapat 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen per-

kantoran/ administrasi 
perkantoran/ tata per-
kantoran atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 

pencatatan dan pendoku-
mentasian  di bidang 
rapat 
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207 Pengadminis-
trasi 

Rehabilitasi 
Masalah Sosial 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen per-

kantoran/ administrasi 
perkantoran/ tata per-
kantoran atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 

pencatatan dan pendoku-
mentasian  di bidang 
rehabilitasi masalah sosial 

208 Pengadminis-
trasi 

Rehabilitasi 
Sosial 
Penyandang 

Cacat 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen per-

kantoran/ administrasi 
perkantoran/ tata per-
kantoran atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 

pencatatan dan pendoku-
mentasian  di bidang 
rehabilitasi sosial 

penyandang cacat 

209 Pengadminis-
trasi Risalah 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen per-
kantoran/ administrasi 

perkantoran/ tata per-
kantoran atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 
pencatatan dan pendoku-

mentasian  di bidang 
risalah 

210 Pengadminis-
trasi Rumah 
Tangga 

Produksi 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen 
perkantoran/ admi-

nistrasi perkantoran/ tata 
perkantoran atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 
pencatatan dan pendoku-

mentasian  di bidang 
rumah tangga produksi 

211 Pengadminis-

trasi Sarana 
dan Prasarana 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 

bidang manajemen per-
kantoran/ administrasi 
perkantoran/ tata per-

kantoran atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi penerimaan, 
pencatatan dan pendoku-
mentasian  di bidang 

sarana dan prasarana 

212 Pengadminis-

trasi Sertifkasi 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 

bidang manajemen per-
kantoran/ admi-nistrasi 
perkantoran/ tata per-

kantoran atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi penerimaan, 
pencatatan dan pendoku-
mentasian  di bidang 

sertifkasi 

213 Pengadminis-
trasi Teknis 

Pemeriksaan 
dan Perawatan 

Kendaraan 
Bermotor 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen per-

kantoran/ administrasi 
perkantoran/ tata per-

kantoran atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 

pencatatan dan pendoku-
mentasian  di bidang 

teknis pemeriksaan dan 
perawatan kendaraan 
bermotor 

214 Pengadminis-
trasi Umum 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen per-

kantoran/ administrasi 
perkantoran/ tata per-
kantoran atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 

pencatatan dan pendoku-
mentasian  dokumen 
administrasi 
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215 Pengadminis-
trasi  

Perpustakaan 

SLTA/ DI/  DII/  
DIII di bidang manajemen 

perkantoran/ administrasi 
perkantoran/ tata perkan-
toran atau bidang lain 

yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, pen-

catatan dan  Pendoku-
mentasian  di bidang 
perpustakaan 

216 Pengadminis-
trasi Karcis 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen per-

kantoran/ administrasi 
perkantoran/ tata per-
kantoran atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 

pencatatan dan pendoku-
mentasian  di bidang 
karcis 

217 Pengadminis-
trasi 
Kecelakaan 

LLAJ 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen 
perkantoran/ admi-

nistrasi perkantoran/ tata 
per-kantoran atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
administrasi kecelakaan 
LLAJ 

218 Pengadminis-
trasian IMB 

Gedung/Bangu
nan 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang manajemen per-

kantoran/ administrasi 
perkantoran/ tata per-
kantoran atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 

pencatatan dan pendoku-
mentasian  di bidang IMB 
gedung/ bangunan 

219 Pengalih Media  Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Infomatika/ 
Manajemen Teknik Info-

matika/ Telekomunikasi 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengubahan, 
pemeriksaan, penyun-

tingan, memberikan 
ilustrasi, penerbitan dan 

pengunggahan bahan 
pustaka 

220 Pengawas 
Angkutan Dan 
Terminal 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang transportasi 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan dan 
penelaahan dokumen 

serta pengawasan di 
bidang angkutan dan 
terminal 

221 Pengawas 
Bangunan Dan 

Gedung 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Teknik Sipil/ 

Teknik Arsitektur/ 
Rancang Kota atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan dan 

penelaahan dokumen 
serta pengawasan di 

bidang bangunan dan 
gedung 

222 Pengawas 
Barang Beredar 
dan Jasa  

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Akuntansi/ 
Manajemen/ Administrasi 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan dan 
penelaahan dokumen 

serta pengawasan di 
bidang barang beredar 
dan jasa 
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223 Pengawas Dan 
Pembina 

Angkutan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang transportasi 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan dan 

penelaahan dokumen 
serta pengawasan di 
bidang dan pembina 

angkutan 

224 Pengawas Fisik 

Pemukiman  

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Teknik Sipil/ 
Teknik Lingkungan atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi penerimaan dan 
penelaahan dokumen 

serta pengawasan di 
bidang fisik pemukiman 

225 Pengawas 
Harga Pangan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ekonomi 
Pertanian/ Akuntansi/ 

Manajemen/ Ekonomi 
Pembangunan/ Adminis-
trasi atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan dan 
penelaahan dokumen 

serta pengawasan di 
bidang harga pangan 

226 Pengawas Lalu 
Lintas Darat 

Sarjana(S1)/Diploma IV di 
bi-dang transportasi atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan dan 

penelaahan dokumen 
serta pengawasan di 
bidang lalu lintas darat 

227 Pengawas 
Lapangan 

Angkutan 
Sampah 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Kesehatan 

Masyarakat/ Kebijakan 
Kesehatan atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan dan 

penelaahan dokumen 
serta pengawasan di 
bidang lapangan 

angkutan sampah 

228 Pengawas 

Lapangan 
Petugas 
Kebersihan 

Jalan, Saluran 
dan Selokan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Kesehatan 
Masyarakat/ Kebijakan 
Kesehatan atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi penerimaan dan 
penelaahan dokumen 
serta pengawasan di 

bidang lapangan petugas 
kebersihan jalan, saluran 

dan selokan 

229 Pengawas 

Lapangan 
Petugas 
Kebersihan 

Tempat 
Pembuangan 
Akhir 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Kesehatan 
Masyarakat/ Kebijakan 
Kesehatan atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi penerimaan dan 
penelaahan dokumen  
serta pengawasan terha-

dap petugas kebersihan 
tempat pembuangan akhir 

230 Pengawas 
Monitoring dan 

Evaluasi 
Imunisasi 

Puskesmas 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Kesehatan 

Masyarakat/ Kebijakan 
Kesehatan atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meli-puti penerimaan dan 

penelaahan dokumen 
serta pengawasan di 

bidang monitoring dan 
evaluasi imunisasi 
puskesmas 

231 Pengawas Mutu 
Bibit Ternak 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Pertanian atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan dan 

penelaahan dokumen 
serta pengawasan di 
bidang mutu bibit ternak 
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232 Pengawas 
olahraga 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang Ilmu yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan 
meliputi penerimaan, pe-

nelaahan dan pengawasan 
di bidang olah raga 

233 Pengawas 
Penanaman 
Modal 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ekonomi /  
Kesejahteraan Sosial / 

Sosiologi atau bidang lain-
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan dan 
penelaahan dokumen 

serta pengawasan di 
bidang penanaman modal 

234 Pengawas 

Pengujian 
Kendaraan 
Bermotor 

 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang transportasi 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meli-puti penerimaan dan 
penelaahan dokumen 
serta pengawasan di 

bidang pengujian 
kendaraan bermotor 

235 Pengawas 
Penyakit Dan 
Pengendali 

Penyakit Ikan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Perikanan/ 
Manajemen/ Administrasi 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan dan 
penelaahan dokumen 

serta pengawasan di 
bidang penyakit dan 

pengendali penyakit ikan 

236 Pengawas 
Penyakit Dan 

Pengendali 
Penyakit Hewan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Perikanan atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan dan 

penelaahan dokumen 
serta pengawasan di 

bidang penyakit dan 
pengendali penyakit 
hewan 

237 Pengawas 
perdagangan 

berjangka 
komoditi 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Hukum/ 

Hubungan Internasional/ 
Ekonomi atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meli-puti penerimaan dan 

penelaahan dokumen 
serta pengawasan di 
bidang perdagangan 

berjangka komoditi 

238 Pengawas Tata 

Pertamanan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Teknik Sipil/ 
Teknik Arsitektur/ 

Rancang Kota atau bidang 
lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meli-puti penerimaan dan 
penelaahan dokumen 

serta pengawasan di 
bidang tata pertamanan 

239 Pengawas Tata 
Ruang 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Teknik Sipil/ 

Teknik Arsitektur/ 
Rancang Kota atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan dan 

penelaahan dokumen 
serta pengawasan di 
bidang tata ruang 

240 Pengawas 

Usaha Operasi 
Produksi Dan 
Pemasaran 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Hukum/ 
Hubungan Internasional/ 
Ekonomi atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi penerimaan dan 
penelaahan dokumen 
serta pengawasan di 

bidang usaha operasi 
produksi dan pemasaran 

241 Pengawas  
Perpustakaan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu 

Perpustakaan atau bidang 
lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan dan 

penelaahan dokumen 
serta pengawasan 
di bidang perpustakaan 
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242 Pengelola  
Pengujian 

Kendaraan 

Minimal Diploma III di 
bidang transportasi atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan 
pengelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 

pengujian kendaraan 

243 Pengelola 

Administrasi 
Pemerintahan 

Minimal Diploma III di 

bidang Manajemen/ Eko-
nomi/ Ilmu pemerin-
tahan/ Ilmu administrasi/ 

kebijakan publik atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan 

pengelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang admi-
nistrasi pemerintahan 

244 Pengelola 

Akuntansi  

Minimal Diploma III di 

bidang Akuntansi/ Mana-
jemen/ Administrasi/ 
Teknik Infomatika/ Mana-

jemen Teknik Infomatika 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan 

pengelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang 
akuntansi 

245 Pengelola 

Anggaran 

Minimal Diploma III di 

bidang Akuntansi/ Mana-
jemen/ Administrasi/ 
Teknik Infomatika/ Ma-

najemen Teknik Info-
matika atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan 

pengelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang 
anggaran 

246 Pengelola 
Bahan 
Penguatan/ 

Pemberdayaan 
Lembaga 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ Sosial 
dan politik/ Administrasi/ 

Sosiologi/ Ilmu Pemerin-
tahan atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan 
pengelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang bahan 
penguatan/ pemberda-

yaan lembaga 

247 Pengelola 

Bahan 
Perencanaan 

Minimal Diploma III di 

bidang Teknik Infomatika/ 
Akuntansi/ Manajemen 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan 

pengelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 
perencanaan 

248 Pengelola 
Bantuan 

Keagamaan 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ 

Administrasi/ ilmu peme-
rintahan/ Teknik Info-
matika/ Manajemen 

Teknik Infomatika atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan 
pengelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang bantuan 

keagamaan 

249 Pengelola 
Bantuan 

Organisasi 
Masyarakat 

Sosial 

Minimal Diploma III di 
bidang Akuntansi/ Ilmu 

Kesejahteraan Sosial/ 
Sosiologi/ Sosial dan 

politik atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan 
pengelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang bantuan 
Organisasi  Masyarakat 
sosial 
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250 Pengelola 

Bantuan Sosial 
Dan Hibah 

Minimal Diploma III di 

bidang Akuntansi/ Ilmu 
Kesejahteraan Sosial/ So-
siologi/ Sosial dan politik 

atau bidang lain yang 
relevan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan 

pengelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyu-sunan 

laporan di bidang bantuan 
sosial dan hibah 

251 Pengelola 
Barang Milik 
Negara  

Minimal Diploma III di 
bidang Akuntansi/ 
Manajemen/ Admi-

nistrasi/ ilmu peme-
rintahan/ Teknik Info-

matika/ Manajemen 
Teknik Infomatika atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan 
pengelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, 

koordinasi dan penyu-
sunan laporan di bidang 

barang persediaan dan 
barang milik negara 

252 Pengelola Bina 

Kesejahteraan 
Keluarga 

Minimal Diploma III di 

bidang Psikologi/ 
Kesehatan masyarakat 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan 

pengelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang bina 
kesejahteraan keluarga 

253 Pengelola 
Budidaya Dan 

Pengembangan 
Tanaman 
Pangan 

Minimal Diploma III di 
bidang Pertanian/ Perke-

bunan/ Manajemen/ 
Administrasi atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koordi-
nasi, penyusunan laporan 
bidang budidaya pengem-

bangan tanaman pangan 

254 Pengelola Data Minimal Diploma III di 

bidang Teknik Infomatika/ 
teknik komputer/ Admi-
nistrasi Perkantoran atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan 

pengelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan untuk disajikan 
kepada pimpinan 

255 Pengelola Data  
Kesenian dan 
Perfilman 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ 
Administrasi/ ilmu peme-

rintahan/ Teknik Info-
matika/ Manajemen Tek-

nik Infomatika atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan 
pengelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang data 

kesenian dan perfilman 

256 Pengelola Data 
Bantuan Sosial 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ 

Administrasi/ ilmu peme-
rintahan/ Teknik Info-
matika/ Manajemen Tek-

nik Infomatika atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan 
pengelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang data 

bantuan sosial 

257 Pengelola Data 

Belanja dan 
Laporan 
Keuangan 

Daerah 

Minimal Diploma III di 

bidang Akuntansi/ Mana-
jemen/ Administrasi/ Tek-
nik Infomatika/ Mana-

jemen Teknik Infomatika 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan 

pengelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyu-sunan 

laporan di bidang data 
belanja dan laporan 
keuangan 
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258 Pengelola Data 
Jaringan 

Transportasi 
Jalan 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ 

Administrasi/ ilmu peme-
rintahan/ Teknik Info-
matika/ Manajemen Tek-

nik Infomatika atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan 
pengelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang data 

jaringan transportasi jalan 

259 Pengelola Data 

Keamanan dan 
Ketertiban 

Minimal Diploma III di 

bidang Manajemen/ Admi-
nistrasi/ ilmu pemerin-
tahan/ Teknik Infoma-

tika/ Manajemen Teknik 
Infomatika atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan 

pengelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang data 
kemanan dan ketertiban 

260 Pengelola Data 

Kelembagaan 

Minimal Diploma III di 

bidang Teknik Infomatika/ 
Manajemen Teknik Info-

matika/ Administrasi Per-
kantoran/ Manajemen 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan 

pengumpulan, pendoku-
mentasian/ penginputan 

dan pengolahan di bidang 
data kelembagaan 

261 Pengelola Data  
Laporan dan 
Pengaduan 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ 
Administrasi/ Teknik 

Infomatika/ Manajemen 
Teknik Infomatika atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan 
pengelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang, 

laporan, dan pengaduan 

262 Pengelola Data 

Laporan  
Realisasi 

Anggaran 

Minimal Diploma III di 

bidang Teknik Infomatika/ 
Manajemen Teknik Info-

matika/ Administrasi Per-
kantoran/ Manajemen 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan 

pengumpulan, pendoku-
mentasian/ penginputan 

dan pengolahan di bidang 
data laporan realisasi 
anggaran 

263 Pengelola Data 
Nilai Budaya 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ Admi-
nistrasi/ ilmu peme-

rintahan/ Teknik Infoma-
tika/ Manajemen Teknik 

Infomatika atau bidang 
lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan 
pengelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang data 

nilai budaya 

264 Pengelola Data 
Pameran dan 

Kemitraan 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ Admi-

nistrasi/ ilmu peme-
rintahan/ Teknik Infoma-
tika/ Manajemen Teknik 

Infomatika atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan 
pengelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang data 

pameran dan kemitraan 
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265 Pengelola Data 
Pelaksana 

Program dan 
Anggaran  

Minimal Diploma III di 
bidang Akuntansi/ Mana-

jemen/ Administrasi/ Tek-
nik Infomatika/ Mana-
jemen Teknik Infomatika 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan 
pengelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang data 

pelaksanaan program dan 
anggaran 

266 Pengelola Data 

Temuan 
Pengawasan 

Minimal Diploma III di 

bidang Akuntansi/ Mana-
jemen/ Administrasi/ Tek-
nik Infomatika/ Manaje-

men Teknik Infomatika 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang data 
temuan pengawasan 

267 Pengelola 

Database 

Minimal Diploma III di 

bidang Manajemen/ Admi-
nistrasi/ ilmu peme-

rintahan/ Teknik Info-
matika/ Manajemen Tek-
nik Infomatika atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 
database 

268 Pengelola 
Database 
Pendidikan 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ Admi-
nistrasi/ ilmu peme-

rintahan/ Teknik Info-
matika/ Manajemen Tek-

nik Infomatika atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 

database pendidikan 

269 Pengelola 
Database Surat 

Perintah 
Membayar 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ Admi-

nistrasi/ ilmu peme-
rintahan/ Teknik Info-
matika/ Manajemen Tek-

nik Infomatika atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang data 

base pengelola database 
surat perintah membayar 

270 Pengelola 
Disiplin 

Pegawai 

Minimal Diploma III di 
bidang Ilmu Administrasi/ 

Manajemen atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-

pulkan dan menyusun 
rekomendasi dibidang 
disiplin pegawai  

271 Pengelola 
Distribusi  dan 

Pemasaran 

Minimal Diploma III di 
bidang Ekonomi/ kesejah-

taraan sosial atau bidang 
lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan 
pengelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang distri-

busi dan pemasaran 
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272 Pengelola 

Dokumen 
Mengenai 
Analisis 

Dampak 
Lingkungan 

Minimal Diploma III di 

bidang Teknik Ling-
kungan/ Kesehatan Ling-
kungan atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan 

pengelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang do-
kumen mengenai analisis 

mengenai dampak ling-
kungan 

273 Pengelola 

Dokumen 
Perizinan 

Minimal Diploma III di bi-

dang Kebijakan Publik/ 
Manajemen/  Ekonomi/ 

 Ilmu Pemerintahan / Ilmu 
Administrasi atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan. 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 
dokumen perizinan 

274 Pengelola 

Dokumentasi 

Diploma III  (D3) di bidang 

Teknik Infomatika/ teknik 
komputer/ Administrasi 
Perkantoran atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang 
dokumentasi kegiatan 

pimpinan 

275 Pengelola 

Evaluasi Tindak 
Lanjut Laporan 
Hasil 

Pemeriksaan 

Minimal Diploma III di 

bidang Akuntansi/ Mana-
jemen/ Administrasi/ Tek-
nik Infomatika/ Mana-

jemen Teknik Infomatika 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang evaluasi 
tindak lanjut laporan hasil 
pemeriksaan 

276 Pengelola 

Fasilitasi Dan 
Mediasi 

Perlindungan 
Konsumen 

Minimal Diploma III di 

bidang Kesejahteraan So-
sial/ Ekonomi atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang fasi-
litasi dan mediasi 

perlindungan konsumen 

277 Pengelola 

Formasi dan 
Pengadaan 
Pegawai 

Minimal Diploma III di 

bidang Manajemen/ Ilmu 
Administrasi/ Psikologi 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang formasi 
dan pengadaan pegawai 

278 Pengelola Gaji Minimal Diploma III di 
bidang Akuntansi/ Mana-
jemen/ Administrasi/ 

Teknik Infomatika/ Ma-
najemen Teknik Infoma 

tika atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang gaji 

279 Pengelola Hak 
Cipta dan 

Merek 

Minimal Diploma III di 
bidang Ilmu Administrasi/ 

Manajemen atau bidang 
lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang hak 

cipta dan merek 
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280 Pengelola 
Informasi 

Produk Hukum 

Minimal Diploma III di 
bidang Ilmu Administrasi/ 

Manajemen atau bidang 
lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 

informasi produk hukum 

281 Pengelola 

Informasi 
Lingkungan 

Minimal Diploma III di 

bidang Teknik Ling-
kungan/ Kesehatan Ling-

kungan atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 
informasi lingkungan 

282 Pengelola 
Instalasi 

Teknologi 
Informasi 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Infomatika/ 

Manajemen Teknik Info-
matika/ Telekomunikasi 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang instalasi 

teknologi informasi 

283 Pengelola 
Kandang 

Hewan 
Percobaan 

Minimal Diploma III di 
bidang Peternakan/ Ma-

najemen/ Administrasi 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 

kandang hewan 
percobaan 

284 Pengelola 
Keamanan dan 
Ketertiban 

Minimal Diploma III di 
bidang Administrasi Peme-
rintah/ Sosiologi atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 
keamanan dan ketertiban 

285 Pengelola 
Keamanan 

Pangan Segar 
dan Pangan 

Jajanan Anak 
sekolah 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ Admi-

nistrasi Negara/ Psiko-
logi/ Sosial dan  politik/ 

Teknik Infomatika/ ma-
najemen Teknik Infoma-
tika atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang 
keamanan pangan segar 
dan pangan jajanan anak 

sekolah 

286 Pengelola 
Keamanan 
Sistem 

Informasi 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Infomatika/ 
Manajemen Teknik Info-

matika/ Telekomunikasi 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 

keamanan sistem 
informasi 

287 Pengelola 
Kebidanan 

Minimal Diploma III di 
bidang Kebidanan atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 
kebidanan 
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289 Pengelola 
Kebijakan 

Kelembagaan 
Koperasi 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ Admi-

nistrasi/ ilmu pemerin-
tahan/ Teknik Infor-
matika/ Manajemen 

Teknik Infomatika atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 

kebijakan kelembagaan 
koperasi 

290 Pengelola 

Kefarmasian 

Minimal Diploma III di 

bidang Ilmu Farmasi atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang 
kefarmasian 

291 Pengelola 
Kegiatan Hari 
Besar 

Keagamaan 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ Admi-
nistrasi/ ilmu peme-

rintahan/ Teknik Infor-
matika/ Manajemen Tek-

nik Infomatika atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang kegiatan 

hari besar keagamaan 

292 Pengelola 
Kegiatan Survey 

dan 
Perencanaan 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Infomatika/ 

manajemen Teknik Info-
matika/ manajemen/ ad-
ministrasi perkantoran 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang kegiatan 

survey dan perencanaan 

293 Pengelola 
Kelembagaan 

Pendidikan 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ Admi-

nistrasi/ Psikologi atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang 
kelembagaan pendidikan 

294 Pengelola 
Kendaraan 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Mesin/ 
Manajemen/ Adminis-

trasi/ ilmu pemerin-
tahan/ Teknik Info-
matika/ Manajemen Tek-

nik Infomatika atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 
kendaraan 

295 Pengelola 

Kepegawaian 

Minimal Diploma III di 

bidang Manajemen/Ilmu 
Administrasi/ Psikologi  
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang 
kepegawaian 

296 Pengelola 
Keperawatan 

Minimal Diploma III di 
bidang Ilmu Keperawatan 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 

keperawatan 
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297 Pengelola 
Kesehatan 

Hewan dan 
Kesehatan 
Masyarakat 

Veteriner 

Minimal Diploma III di 
bidang Peternakan/ Ma-

najemen/ Administrasi 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang ke-

sehatan hewan dan ke-
sehatan masyarakat 

veteriner 

298 Pengelola 

Kesehatan 
Ternak Besar, 
Kecil dan 

Unggas 

Minimal Diploma III di 

bidang Peternakan/ Ma-
najemen/ Administrasi 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang 
kesehatan ternak besar, 
kecil dan unggas 

299 Pengelola 
Kesejahteraan 

Sosial 

Minimal Diploma III di 
bidang Ilmu Kesejahteraan 

Sosial/ Sosiologi/ Sosial 
dan politik atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang 
kesejahteraan sosial 

300 Pengelola 
Kesejahteraan 
Sosial 

Minimal Diploma III di 
bidang Ilmu Kesejahteraan 
Sosial/ Sosiologi/ Sosial 

dan politik atau bidang 
lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 
kesejahteraan sosial 

301 Pengelola 
Ketertiban 

Minimal Diploma III di 
bidang Administrasi 

Pemerintah/ Sosiologi 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 

ketertiban 

302 Pengelola 

Keuangan 

Minimal Diploma III di 

bidang Akuntansi/ Mana-
jemen/ Administrasi/ Tek-

nik Infomatika/ Mana-
jemen Teknik Infomatika 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 
keuangan 

303 Pengelola 
Kurikulum 
Peningkatan 

Mutu Sekolah 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ 
Administrasi/ Psikologi 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 

kurikulum peningkatan 
mutu sekolah 

304 Pengelola 
Laboratorium 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ Admi-
nistrasi/ Psikologi atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 
laboratorium 
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305 Pengelola Lalu 
Lintas Ternak/ 

Pengurus Izin  
Budidaya 
Ternak 

Minimal Diploma III di 
bidang Pertanian/ Mana-

jemen/ Administrasi atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang lalu 

lintas ternak/ pengurus 
izin budi daya ternak 

306 Pengelola 
Laporan 

Penyelenggaraa
n pemerintahan 
Daerah 

Minimal Diploma III di 
bidang Akuntansi/ Mana-

jemen/ Administrasi/ ilmu 
pemerintahan/ Teknik In-
fomatika/ Manajemen 

Teknik Infomatika atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang laporan 

penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 

307 Pengelola 
Layanan 

Operasional 

Minimal Diploma III di 
bidang Kebijakan Publik/ 

Manajemen/ Ekonomi/ 
Ilmu pemerintahan/ Ilmu 

administrasi atau bidang 
lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang layanan 
operasional 

308 Pengelola 
Limbah 

Minimal Diploma III di 
bidang Ilmu Keteknikan 

Industri atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang limbah 

309 Pengelola 
Limbah 

Pengujian 

Minimal Diploma III di Bi-  
dang Imu Keteknikan 

Industri dan bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang limbah 

pengujian 

310 Pengelola 

Lingkungan 
Budaya 

Minimal Diploma III di 

bidang Kajian Budaya/ 
Religi dan Budaya atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 
lingkungan budaya 

311 Pengelola 
Lingkungan 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Ling-

kungan/ Kesehatan Ling-
kungan atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 

lingkungan 

312 Pengelola Media 

Center dan 
Kemitraan 

Media 

Minimal Diploma III di 

bidang Teknik Infomatika/ 
Manajemen Teknik Info-

matika/ Telekomunikasi 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang media 
center dan kemitraan 

media 

313 Pengelola Media 

Cetak 

Minimal Diploma III di 

bidang Teknik Infomatika/ 
Manajemen Teknik Info-
matika/ Telekomunikasi 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang media 
cetak 
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314 Pengelola 

Monitoring dan 
Evaluasi 

Minimal Diploma III di 

bidang Akuntansi/ Mana-
jemen/ Administrasi/ Tek-
nik Informatika/ Mana-

jemen Teknik Informatika 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang 
monitoring dan evaluasi 

315 Pengelola Mutu Minimal Diploma III di 

bidang Kesejahteraan So-
sial/ Ekonomi atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang mutu 

316 Pengelola Obat 
dan Alat-Alat  
Kesehatan 

Minimal Diploma III di 
bidang Adminsitrasi Ru-
mah Sakit atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang obat 
dan alat - alat kesehatan 

317 Pengelola Objek 
Wisata 

Minimal Diploma III di 
bidang pariwisata/ Kajian 

Budaya/ Religi dan Bu-
daya atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang objek 
wisata 

318 Pengelola 

Pameran 

Minimal Diploma III di 

bidang Ekonomi/ Admi-
nistrasi/ Sosiologi atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 
pameran dan peragaan 

319 Pengelola Pasar Minimal Diploma III di 
bidang Ekonomi/ Admi-

nistrasi/ Sosiologi atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang pasar 

320 Pengelola PBB 2 
dan BPHTB 

Minimal Diploma III di 
bidang Ilmu Pertanahan/ 

Administrasi/ Akuntansi/ 
Manajemen atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang PBB P2 
dan BPHTB 

321 Pengelola 
Pelaksanaan 
Program dan 

Anggaran 

Minimal Diploma III di 
bidang Akuntansi / 
Manajemen/ Adminis-

trasi/ Teknik Infor-
matika/ Manajemen Tek-
nik Informatika  

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 
Pelaksanaan Program dan 

Anggaran 

322 Pengelola 

Pelayanan 
Kesehatan 

Minimal Diploma III di 

bidang Adminsitrasi 
Rumah Sakit atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang 
pelayanan kesehatan 
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323 Pengelola 
Pelayanan 

Penunjang 
Diagnostik dan 
Logistik 

Minimal Diploma III di 
bidang Adminsitrasi Ru-

mah Sakit atau bidang 
lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan  
laporan di bidang pela-

yanan penunjang 
diagnostik dan logistik 

324 Pengelola 
Pemanfaatan 

Barang Milik 
Daerah 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Mesin/ 

Manajemen/ Adminis-
trasi/ ilmu peme-
rintahan/ Teknik Info-

matika/ Manajemen Tek-
nik Infomatika atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 

pemanfaatan barang milik 
daerah 

325 Pengelola 

Pemberantasan 
penyakit 

Bersumber 
Binatang 

Minimal Diploma III di 

bidang Kesehatan Mas-
yarakat/ Kebijakan 

Kesehatan atau bidang 
lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang pem-
berantasan penyakit 

bersumber binatang 

326 Pengelola 

Pemberantasan 
Penyakit 
Menular 

Langsung 

Minimal Diploma III di 

bidang Kesehatan Mas-
yarakat/ Kebijakan Kese-
hatan atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang pem-
berantasan penyakit 

menular langsung 

327 Pengelola 
Pemberdayaan 

Masyarakat dan 
Kelembagaan 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ Admi-

nistrasi/ ilmu pemerin-
tahan/ Teknik Infoma-

tika/ Manajemen Teknik 
Infomatika atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyu-sunan 

laporan di bidang data 
pemberdayaan masyara-
kat dan kelembagaan 

328 Pengelola 

Pemberdayaan, 
Perlindungan 
Perempuan Dan 

Anak 

Minimal Diploma III di 

bidang Psikologi/ Kesejah- 
teraan Sosial/ Sosiologi 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyu-sunan 

laporan di bidang 
kesehatan, pemberdayaan 

perempuan, perlindungan 
anak, keluarga berencana 
dan keluarga sejahtera 

329 Pengelola 
Pembinaan 

Bantuan 

Minimal Diploma III di 
bidang Ilmu Kesejahteraan 

Sosial/ Sosiologi/ Sosial 
dan politik atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyu-sunan 
laporan di bidang 

pembinaan bantuan 
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330 Pengelola 
pembinaan dan 

analis 
pembangunan 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Sipil/ 

Teknik Arsitektur atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang pem-

binaan dan analisis 
pembangunan 

331 Pengelola 
Pembinaan Dan 

Penyelenggara-
an  Pendidikan 
Anak Usia Dini 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ Ad-

ministrasi/ Psikologi atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang pem-

binaan dan penye-
lenggaraan pendidikan 
anak usia dini 

332 Pengelola 
pemeliharaan 

jalan 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Sipil/ 

Teknik Arsitektur atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang 
pemeliharaan jalan 

333 Pengelola 
Penagihan dan 
Pengawasan 

Minimal Diploma III di 
bidang Akuntansi / 
Manajemen/ Admi-

nistrasi/ Teknik Infor-
matika/ Manajemen Tek-
nik Informatika atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang Pena-
gihan dan Pengawasan 

334 Pengelola 
Penataan 
Sarana dan 

Prasarana 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ 
Administrasi/ ilmu peme-

rintahan/ Teknik Info-
matika/ Manajemen Tek-

nik Infomatika atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 

penataan sarana dan 
prasarana 

335 Pengelola 
Pendaftaran 

dan Pendataan 
Pajak/ 
Retribusi 

Minimal Diploma III di 
bidang Akuntansi / Mana-

jemen/ Administrasi/ 
Teknik Informatika/ Ma-
najemen Teknik Infor-

matika atau bidang lain 
yang relevan  

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang Pendaf-

taran dan Pendataan 
Pajak/ Retribusi 

336 Pengelola 
Pendapatan 

Minimal Diploma III di 
bidang Akuntansi / 

Manajemen/ Adminis-
trasi/ Teknik Informatika/ 
Manajemen Teknik Infor-

matika atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 

pendapatan 

337 Pengelola 
Penerangan 

Jalan 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Sipil/ 

Teknik Arsitektur atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang 
penerangan jalan 
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338 Pengelola 
Pengaduan 

Publik 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Infomatika/ 

Teknik Komputer/ Admi-
nistrasi Pekantoran atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 

pengaduan publik 

339 Pengelola 

Pengamatan 
Penyakit  dan 

Imunisasi 

Minimal Diploma III di 

bidang Epidemologi/ Kese-
hatan Masyarakat/ Kebi-

jakan Kesehatan atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang pe-
ngamatan penyakit 

imunisasi 

340 Pengelola 

Pengembangan  
Kelembagaan 
Masyarakat 

Minimal Diploma III di 

bidang Manajemen/ Sosial 
dan politik/ Administrasi/ 
Sosiologi/ Ilmu Pemerin-

tahan atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyu-sunan 

laporan di bidang pe-
ngembangan kelembagaan 

masyarakat 

341 Pengelola 

Pengembangan 
Karir 

Minimal Diploma III di 

bidang Manajemen/ Ilmu 
Administrasi/ Psikologi 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang 
pengembangan karir 

342 Pengelola 
Pengembangan 
Kelembagaan 

Masyarakat 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ Sosial 
dan politik/ Administrasi/ 

Sosiologi/ Ilmu Peme-
rintahan atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang pe-
ngembangan kelembagaan 

masyarakat 

343 Pengelola 

Pengembangan 
Sumberdaya 

Pendidikan 
Anak Usia Dini 

Minimal Diploma III di 

bidang Manajemen/ Admi-
nistrasi/ Psikologi atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 
pengembangan sumber 

daya pendidikan anak 
usia dini 

344 Pengelola 
Pengendalian, 
Monitoring dan 

Evaluasi 
Pembangunan 

Minimal Diploma III di 
bidang Akuntansi/  Mana-
jemen/ Administrasi/ ilmu 

pemerintahan/ Teknik 
Infomatika/ Manajemen 

Teknik Infomatika atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang pe-

ngendalian/ monitoring 
dan evaluasi pem-
bangunan 

345 Pengelola 
Penggerak 

Peran Serta 
Masyarakat di 
bidang 

Kesehatan 

Minimal Diploma III di 
bidang Kesehatan Masya-

rakat/ Kebijakan Kese-
hatan atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang peng-

gerak peran serta 
masyarakat di bidang 

kesehatan 
 



- 76 - 
 

346 Pengelola 
Penguatan 

Pengarus-
utamaan 
Gender 

Minimal Diploma III di 
bidang Psikologi /Kesejah-

teraan Sosial/ Sosiologi 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 

penguatan pengarus-
utamaan  gender 

347 Pengelola 
Penguatan/ 

Pemberdayaan 
Lembaga 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ Sosial 

dan politik/ Administrasi/ 
Sosiologi/ Ilmu Pemerin-
tahan atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyu-sunan 
laporan di bidang pe-

nguatan/ pemberdayaan  
lembaga 

348 Pengelola 
Penilaian 
Kinerja Pegawai 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ Ilmu 
Administrasi/ Psikologi 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 

penilaian kinerja pegawai 

349 Pengelola 

Peningkatan 
Kompetensi 
Pendidik Dan 

Tenaga 
Kependidikan 

Minimal Diploma III di 

bidang Manajemen/ Admi-
nistrasi/ Psikologi atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang pening-
katan kompetensi pen-
didik dan tenaga 

kependidikan 

350 Pengelola 

Penyakit Tidak 
Menular 

Minimal Diploma III di 

bidang Kesehatan Masya-
rakat/ Kebijakan Kese-
hatan atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang penya-
kit tidak menular 

351 Pengelola 
Penyehatan 

lingkungan 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Ling-

kungan/ Kesehatan Ling-
kungan atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang penye-

hatan lingkungan 

352 Pengelola 

Penyelengga-
raan Otonomi 
Daerah 

Minimal Diploma III di 

bidang Manajemen/ Sosial 
dan politik/ Administrasi/ 
Sosiologi/ Ilmu Peme-

rintahan atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang 
penyelenggaraan otonomi 

daerah 

353 Pengelola 

Penyusunan 
Peraturan 
Perundang-

Undangan 

Minimal Diploma III di 

bidang Ilmu Administrasi/ 
Manajemen atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang penyu-
sunan peraturan perun-
dang - undangan 
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354 Pengelola 
Perangkat 

Kecamatan 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ Sosial 

dan politik/ Administrasi/ 
Sosiologi/ Ilmu Pemerin-
tahan atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 

perangkat kecamatan 

355 Pengelola 
Perbendaha-

raan dan 
Pelayanan 

Minimal Diploma III di 
bidang Akuntansi/ Mana-

jemen/ Administrasi/ Tek-
nik Infomatika/ Manaje-
men Teknik Infomatika 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 

perbendaharaan dan 
pelayanan 

356 Pengelola 
Perekonomian  

Pembangunan 
dan 

Lingkungan 
Hidup 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Ling-

kungan/ Kesehatan Ling-
kungan atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang pereko-
nomian, pembangunan 
dan lingkungan hidup 

357 Pengelola 
Perjalanan 

Dinas 

Minimal Diploma III di 
bidang Akuntansi/ Mana-

jemen/ Administrasi/ 
Teknik Infomatika/ Mana-
jemen Teknik Infomatika 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 

perjalanan dinas 

358 Pengelola 
Perlindungan 

Sosial 

Minimal Diploma III di 
bidang Ilmu Kesejahteraan 

Sosial/ Sosiologi/ Sosial 
dan politik atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang 
perlindungan sosial 

359 Pengelola 
Perlindungan 
Tanaman 

Pangan 

Minimal Diploma III di 
bidang Pertanian/ Perke-
bunan atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang perlin-
dungan tanaman pangan 

360 Pengelola 
Perparkiran 

Minimal Diploma III di 
bidang Akuntansi/ Mana-

jemen/ Administrasi/ Tek-
nik Infomatika/ Manaje-

men Teknik Infomatika 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang 
perparkiran 

361 Pengelola 

Persidangan 

Minimal Diploma III di 

bidang Manajemen/ Admi-
nistrasi/ ilmu pemerin-
tahan/ Teknik Infoma-

tika/ Manajemen Teknik 
Infomatika atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang 
persidangan 

 



- 78 - 
 

362 Pengelola 
Perumahan dan 

Pemukiman  

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Sipil/ 

Teknik Lingkungan atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang peru-

mahan dan permukiman 

363 Pengelola 

Peserta Didik  

Minimal Diploma III di 

bidang Manajemen/ Admi-
nistrasi/ Psikologi atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang peserta 
didik 

364 Pengelola 
Peternakan 

Minimal Diploma III di 
bidang Peternakan atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 

peternakan 

366 Pengelola 

Poliklinik 

Minimal Diploma III di 

bidang Manajemen/ Far-
masi/ Akuntansi atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 
poliklinik 

367 Pengelola 
Produksi 

Minimal Diploma III di 
bidang Ilmu Keteknikan 

Industri/ teknik Produksi 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 

produksi 

368 Pengelola 

Profesi Sumber 
Daya Manusia 

Minimal Diploma III di 

bidang Manajemen/ Ilmu 
Administrasi/ Psikologi 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang profesi 
sumber daya manusia 

369 Pengelola 
Program 

Kesehatan 
Keluarga 

Minimal Diploma III di 
bidang Kesehatan Masya-

rakat/ Kebijakan Keseha-
tan atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang program 

kesehatan keluarga 

370 Pengelola 

Program Dan 
Evaluasi 
Pengembangan 

Pendidikan 
Anak Usia Dini 

Minimal Diploma III di 

bidang Akuntansi/ Mana-
jemen/ Ekonomi Pem-
bangunan/ Administrasi 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang pro-
gram dan evaluasi pe-

ngembangan pendidikan 
anak usia dini 

371 Pengelola 

Program dan 
Kegiatan 

Minimal Diploma III di 

bidang Akuntansi/ Mana-
jemen/ Ekonomi Pemba-

ngunan atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang program 
dan kegiatan 

 



- 79 - 
 

372 Pengelola 
Program Gizi 

Minimal Diploma III di 
bidang Kesehatan Masya-

rakat/ Kebijakan Keseha-
tan atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang program 

gizi 

373 Pengelola 

Program 
Imunisasi 

Minimal Diploma III di 

bidang Kesehatan Masya-
rakat/ Kebijakan Kese-

hatan atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang program 
imunisasi 

374 Pengelola 
Program 

Jaminan 
Pemeliharaan 
Kesehatan 

Minimal Diploma III di 
bidang Kesehatan Masya-

rakat/ Kebijakan Kese-
hatan atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang program 

jaminan pemeliharaan 
kesehatan 

375 Pengelola 
Program Minat, 

Bakat, Dan 
Penalaran 
Peserta didik 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ Admi-

nistrasi/ Psikologi atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang program 

minat, bakat, dan pe-
nalaran peserta didik 

376 Pengelola 
Promosi Dan 
Informasi 

Wisata 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen Pariwi-
sata/ Pariwisata atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang promosi 
dan informasi wisata 

377 Pengelola 
Realisasi 

laporan 
Penerimaan 

Retribusi 
Daerah 

Minimal Diploma III di 
bidang Akuntansi / 

Manajemen/ Adminis-
trasi/ Teknik Infor-

matika/ Manajemen Tek-
nik Informatika atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang Reali-
sasi laporan Penerimaan 
Retribusi Daerah 

378 Pengelola 

Rehabilitasi 
Sosial 

Minimal Diploma III di 

bidang Ilmu Kesejahteraan 
Sosial/ Sosiologi/ Sosial 
dan politik atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang 
rehabilitasi sosial 

379 Pengelola 
Rekayasa Lalu 

Lintas  

Minimal Diploma III di 
bidang transportasi atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang reka 

yasa lalu lintas 
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380 Pengelola 
Rencana 

Penelitian 
Pengembangan 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ Admi-

nistrasi Negara/ Psiko-
logi/ Sosial dan politik/ 
Teknik Infomatika/ mana-

jemen Teknik Infomatika 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang rencana 

penelitian pengembangan 

381 Pengelola 
Rujukan 
Kesehatan 

Minimal Diploma III di 
bidang Kesehatan Masya-
rakat/ Kebijakan Kese-

hatan atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang rujukan 
kesehatan 

382 Pengelola 
Rumah Potong 

Hewan 

Minimal Diploma III di 
bidang Peternakan atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang rumah 
potong hewan 

383 Pengelola 
Sampah 

Minimal Diploma III di 
bidang Manejemen/ Admi-
nistrasi/ Teknik Infoma-

tika atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang sampah 

384 Pengelola 
Sampel 

Pengujian  

Minimal Diploma III di 
bidang Manejemen/ Admi-

nistrasi/ Teknik Infoma-
tika atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang sampel 

pengujian 

385 Pengelola 

Sarana 
Angkutan 

 

Minimal Diploma III di 

bidang perkeretaapian/ 
transportasi atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang sarana 
angkutan 

386 Pengelola 
Sarana dan 

Prasarana 
Kantor 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ Admi-

nistrasi/ ilmu pemerin-
tahan/ Teknik Infor-
matika/ Manajemen Tek-

nik Infomatika atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang sarana 

dan prasarana kantor 

387 Pengelola 

Sarana dan 
Prasarana 
Pendidikan 

Dasar 

Minimal Diploma III di 

bidang Manajemen/ Admi-
nistrasi/ ilmu pemerin-
tahan/ Teknik Infoma-

tika/ Manajemen Teknik 
Infomatika atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang sarana 
dan prasarana pendidikan 
dasar 
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388 Pengelola 
Sarana 

Prasarana 
Rumah Tangga 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Ekonomi atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pene-
rimaan, pengumpulan, 

pengklasifikasian dan 
penelahaan data obyek 
kerja di bidang rencana 

kebutuhan rumah tangga 
dan perlengkapan 

389 Pengelola SIM 
Penanaman 

Modal dan 
Perizinan 
Terpadu 

Minimal Diploma III di 
bidang Ekonomi/ Admi-

nistrasi Perkantoran atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang sim 

penanaman modal dan 
perizinan terpadu 

390 Pengelola 
Sistem dan 
Jaringan 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Infoma-
tika/Manajemen Teknik 

Infomatika/ Telekomu-
nikasi atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang sistem 

dan jaringan 

391 Pengelola 
Sistem 
Informasi 

Administrasi 
Kependudukan 

Minimal Diploma III di 
bidang Akuntansi/ Mana-
jemen/ Administrasi/ 

Teknik Infomatika/ Mana-
jemen Teknik Infomatika 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang sistem 
informasi administrasi 

kependudukan 

392 Pengelola 
Sistem 
Informasi 

Kependudukan 

Minimal Diploma III di 
bidang Ilmu Pemerin-
tahan/ Manajemen/ 

Kebijakan Publik atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang la 
sistem informasi ke-
pendudukan 

393 Pengelola 
Sistem 

Informasi 
Manajemen 
Kepegawaian 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ Ilmu 

Administrasi/ Psikologi/ 
Teknik Infomatika/ Mana-
jemen Teknik Informatika 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan  

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang sistem 

informasi manajemen 
kepegawaian 

394 Pengelola 

Sistem 
Informasi 
Sarana dan 

Prasarana 
Jalan 

Minimal Diploma III di 

bidang transportasi atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan 

pengelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang sistem 
informasi sarana dan 
prasarana jalan 

395 Pengelola 
Sistem dan 

Jaringan 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Infomatika/ 

Manajemen Teknik Info-
matika/ Telekomunikasi 

atau bidang lain yang 
relevan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyu-sunan 

laporan di bidang sistem 
dan jaringan 
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396 Pengelola 
Situs/Web 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Infomatika/ 

Manajemen Teknik Info-
matika/ Telekomunikasi 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang situs/ 

web 

397 Pengelola 
Sumber 

Pendapatan Asli 
Daerah 

Minimal Diploma III di 
bidang Akuntansi / Mana-

jemen/ Administrasi/ Tek-
nik Informatika/ Mana-
jemen Teknik Informatika 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang Sumber 

Pendapatan Asli Daerah 

398 Pengelola Surat Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ Admi-

nistrasi/ ilmu pemerin-
tahan/ Teknik Infoma-

tika/ Manajemen Teknik 
Infomatika atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang surat 

399 Pengelola 

Tanaman 
Pangan dan 
Hortikultura 

Minimal Diploma III di 

bidang Pertanian/ Perke-
bunan atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang tana-
man pangan dan 

hortikultura 

400 Pengelola Tata 
Guna lahan, Air 

Sarana dan 
Prasarana 

Pertanian 

Minimal Diploma III di 
bidang Pertanian/ Perke-

bunan atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang tata 
guna lahan, air, sarana 
dan prasarana pertanian 

401 Pengelola Tata 
Naskah 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ Admi-

nistrasi/ ilmu pemerin-
tahan/ Teknik Infoma-
tika/ Manajemen Teknik 

Infomatika atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyu-sunan 
laporan di bidang tata 

naskah 

402 Pengelola 

Teknologi 
Informasi 

Minimal Diploma III di 

bidang Teknik Informa-
tika/ Manajemen Teknik 
Informatika/ Telekomu-

nikasi atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang 
teknologi informasi 

403 Pengelola 
Teknologi 

Perbenihan 

Minimal Diploma III di 
bidang Pertanian/ Perke-

bunan atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang tekno-
logi perbenihan 

 



- 83 - 
 

404 Pengelola 
Tuntutan 

Perbendaha-
raan dan 
Temuan Ganti 

Rugi 

Minimal Diploma III di 
bidang Akuntansi/   Ma-

najemen/ Administrasi/ 
ilmu pemerintahan/ Tek-
nik Infomatika/ Mana-

jemen Teknik Infomatika 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang tun-

tutan perbendaharaan 
dan temuan ganti rugi 

405 Pengelola Unit 
Layanan 
Pengadaan 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ Admi-
nistrasi/ ilmu pemerin-

tahan atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang unit 
layanan pengadaan 

406 Pengelola Unit 
Produksi 

Minimal Diploma III di 
bidang Ilmu Keteknikan 

Industri/ teknik Produksi 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang unit 
produksi 

407 Pengelola 
Usaha 
Pemasaran Dan 

Promosi Wisata 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen Pari-
wisata/ Pariwisata atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang usaha 
pemasaran dan promosi 

wisata 

408 Pengelola wajib 

Pajak/ 
Retribusi 
daerah 

Minimal Diploma III di 

bidang Akuntansi / Mana-
jemen/ Administrasi/ Tek-
nik Informatika/ Mana-

jemen Teknik Informatika 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang wajib 
Pajak/ Retribusi daerah 

409 Pengelola  
Bahan  
Pustaka 

Minimal Diploma III di bid
ang Ilmu Perpustakaan/ 
Sejarah/Ilmu Pemerin-

tahan/ Administrasi/ Tek-
nik Informatika/ Mana-
jemen Teknik Infomatika 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan  

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang pustaka  

410 Pengelola  

Kerjasama 
Penanaman  
Modal 

Minimal Diploma III di 

bidang Ekonomi/ Admi-
nistrasi Perkantoran atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang kerja 
sama penanaman modal 

411 Pengelola  
Perpustakaan 

Minimal Diploma III di bi-
dang Ilmu Perpustakaan / 
Sejarah atau bidang Lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe- 
ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 

perpustakaan  
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412 Pengelola 
Bimbingan 

Sosial 

Minimal Diploma III di 
bidang Ilmu Kesejahteraan 

Sosial/ Sosiologi/ Sosial 
dan politik atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 

bimbingan sosial 

413 Pengelola 

Pengawasan 
LLAJ 

Minimal Diploma III di 

bidang transportasi atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koor-

dinasi dan penyusunan 
laporan di bidang 
pengawasan LLAJ 

414 Pemulasaran 
Jenazah 

SLTA/ DI/ DII/ DIII di 
bidang yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 

pembersihan, penyim-
panan, pengeluaran dan 
sterilisasi jenazah 

415 Pengemudi SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang Ilmu yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan pelayanan 
antar jemput pejabat/ 

pegawai dan pelayanan 
transportasi lainnya yang 

bersifat kedinasan dengan 
kendaraan dinas. 

416 Pengemudi 

Ambulan 

SLTA/ DI/ DII/ DIII di 

bidang yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan persiapan, pe-

rawatan dan mengemu-
dikan mobil ambulan 

417 Pengemudi 
Mobil Pemadam 

Kebakaran 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang Ilmu yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan pelayanan 
transportasi untuk tugas 

pemadaman. 

418 Pengendali 
Teknologi 

Informasi 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Infomatika/ 

Manajemen Teknik Info-
matika/ Telekomunikasi 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koor-
dinasi dan penyusunan 

laporan di bidang 
teknologi informasi 

419 Pengevaluasi 
Hasil Kegiatan 

Bantuan Sosial 
Masyarakat 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu Kesejah-

teraan Sosial/ Sosiologi/ 
Sosial dan politik atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan 
evaluasi serta penyu-
sunan laporan di bidang 

hasil kegiatan bantuan 
sosial masyarakat 

420 Pengevaluasi 
Program dan 

Kinerja 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Administrasi/ Ekonomi 
Pembangunan atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan eva-
luasi serta penyusunan 
laporan di bidang program 

dan kinerja 

421 Pengevaluasi 

Sistem 
Akreditasi  
Lembaga 

Inspeksi dan 
Laboratorium 

Medik 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Analis Medis 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan 
evaluasi serta penyu-

sunan laporan di bidang 
sistem akreditasi lembaga 

inspeksi dan laboratorium 
medik 

 



- 85 - 
 

422 Pengevaluasi 
Sistem 

Akreditasi 
Laboratorium 
Penguji  

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu Keteknikan 

Industri/ teknik Produksi 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan 
evaluasi serta penyu-
sunan laporan di bidang 

sistem akreditasi labora-
torium penguji 

423 Pengolah 
Bahan laporan 

Hasil Audit 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Infomatika/ 

Manajemen Teknik Info-
matika/ Administrasi Per-
kantoran/ Manajemen 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan 
pengumpulan, pendo-

kumentasian/ peng-
inputan dan pengolahan 
di bidang bahan laporan 

hasil audit 

424 Pengolah 
Bahan 

Perencanaan 
Ketenagaan 

Minimal Diploma III di bid
ang Teknik Informatika / 

Manajemen Teknik Infor-
matika/ Administrasi Per-

kantoran/ Manajemen 
atau bidang lain yang rele-
van dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngumpulan, pendokumen-

tasian/ penginputan dan 
pengolahan di bidang 

bahan perencanaan 
ketenagaan 

425 Pengolah 
Bahan Untuk 

Rencana 
Penanggulang-
an Bencana 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Infor-

matika/ Manajemen Tek-
nik Infomatika/ Admi-
nistrasi Perkantoran/ 

Manajemen atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngumpulan, pendoku-

mentasian/ penginputan 
dan pengolahan di bidang 
bahan untuk rencana 

penanggulangan bencana 

426 Pengolah  
Daftar Gaji  

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Infomatika/ 

Manajemen Teknik Info 
matika/ Administrasi Per-

kantoran/ Manajemen 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngumpulan, pendokumen-

tasian/ penginputan dan 
pengolahan di bidang 

daftar gaji 

427 Pengolah Data Minimal Diploma III di 

bidang Teknik Infomatika/ 
Manajemen Teknik Info 
matika/ Administrasi Per-

kantoran/ Manajemen 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngumpulan, pendokumen-
tasian/ penginputan dan 
pengolahan dibidang data 

pelayanan 

428 Pengolah Data 
Administrasi 
Pemeriksaan 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Infomatika/ 
Manajemen Teknik Info 

matika/ Administrasi Per-
kantoran/ Manajemen 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngumpulan, pendokumen-
tasian/ penginputan dan 

pengolahan di bidang data 
administrasi pemeriksaan 
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429 Pengolah Data 
Fasilitasi 

Komite Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Infomatika/ 

Manajemen Teknik 
Infomatika/ Administrasi 
Perkantoran/ Manajemen 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngumpulan, pendokumen-

tasian/ penginputan dan 
pengolahan di bidang data 
fasilitasi komite standar 

akuntansi pemerintahan 

430 Pengolah Data 

Informasi dan 
Hukum 

Minimal Diploma III di 

bidang Teknik Infomatika/ 
Manajemen Teknik Info-
matika/ Administrasi Per-

kantoran/ Manajemen 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngumpulan, pendokumen-
tasian/ penginputan dan 
pengolahan di bidang data 

informasi dan hukum 

431 Pengolah  

Data Kebijakan 
Ekonomi Makro 

Minimal Diploma III di 

bidang Teknik Infomatika/ 
Manajemen Teknik Info-

matika/ Administrasi Per-
kantoran/ Manajemen 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngumpulan, pendokumen-
tasian/ penginputan dan 

pengolahan di bidang data 
kebijakan ekonomi makro 

432 Pengolah Data 
Kebijakan 
Klasifikasi 

Barang  

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Infomatika/ 
Manajemen Teknik Info-

matika/ Administrasi Per-
kantoran/ Manajemen 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngumpulan, pendokumen-
tasian/ penginputan dan 

pengolahan di bidang data 
kebijakan klasifikasi 

barang  

433 Pengolah Data 
Kelembagaan 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Infomatika/ 

Manajemen Teknik Info-
matika/ Administrasi Per-
kantoran/ Manajemen 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngumpulan, pendokumen-

tasian/ penginputan dan 
pengolahan di bidang data 
kelembagaan 

434 Pengolah Data 
Laporan Kas 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Infomatika/ 

Manajemen Teknik Info-
matika/ Administrasi Per-

kantoran/ Manajemen 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngumpulan, pendokumen-

tasian/ penginputan dan 
pengolahan di bidang data 

laporan kas 

435 Pengolah Data 

Laporan 
Keuangan 

Minimal Diploma III di 

bidang Teknik Infomatika/ 
Manajemen Teknik Info-
matika/ Administrasi Per-

kantoran/ Manajemen 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngumpulan, pendokumen-
tasian/ penginputan dan 
pengolahan di bidang data 

laporan keuangan 
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436 Pengolah Data 
Laporan 

Pertanggung 
jawaban 
Bendahara 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Infomatika/ 

Manajemen Teknik Info-
matika/ Administrasi Per-
kantoran/ Manajemen 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngumpulan, pendokumen-

tasian/ penginputan dan 
pengolahan di bidang data 
laporan pertanggung 

jawaban  bendahara 

437 Pengolah Data 

Pelayanan 

Minimal Diploma III di 

bidang Teknik Infomatika/ 
Manajemen Teknik Info-
matika/ Administrasi Per-

kantoran/ Manajemen 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngumpulan, pendokumen-
tasian/ penginputan dan 
pengolahan di bidang data 

pelayanan 

438 Pengolah Data 

Pembayaran 
Jaminan 

Kesehatan 

Minimal Diploma III di 

bidang Teknik Infomatika/ 
Manajemen Teknik Info-

matika/ Administrasi Per-
kantoran/ Manajemen 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngumpulan, pendokumen-
tasian/ penginputan dan 

pengolahan di bidang data 
pembayaran jaminan 
kesehatan 

439 Pengolah Data 
Perencanaan 
Penganggaran 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Infomatika/ 
Manajemen Teknik Info-

matika/ Administrasi Per-
kantoran/ Manajemen 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngumpulan, pendokumen-
tasian/ penginputan dan 

pengolahan di bidang data 
perencanaan 

penganggaran 

440 Pengolah Data 
Sistem 

Akuntansi 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Infomatika/ 

Manajemen Teknik Info-
matika/ Administrasi Per-
kantoran/ Manajemen 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngumpulan, pendokumen-

tasian/ penginputan dan 
pengolahan di bidang data 
sistem akuntansi instansi 

441 Pengolah Data 
Laporan 

Pertanggung 
Jawaban 

Bendahara  

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Infomatika/ 

Manajemen Teknik Info-
matika/ Administrasi Per-

kantoran/ Manajemen 
atau bidang lain yang 
relevan 

Melakukan kegiatan pe-
ngumpulan, pendokumen-

tasian/ penginputan dan 
pengolahan di bidang data 

laporan pertanggung-
jawaban  bendahara 

442 Penyelidik 
Geologi 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Geologi atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengamatan dan 

penyelidikan, pemetaan 
kawasan rawan bencana 
alam di laut dan darat 

serta menyusun laporan 

443 Penyuluh 

Bencana 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Ilmu Sosial/ 
Sosiologi atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

siapan penyuluhan pelak-
sanaan penyuluhan, eva-

luasi dan pelaporan di 
bidang bencana 
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444 Penyuluh 
Kepemudaan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Sosial dan politik/ Sosio-
logi atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan per-
siapan penyuluhan pelak-

sanaan penyuluhan, eva-
luasi dan pelaporan di 
bidang kepemudaan 

445 Penyuluh 

Kesehatan dan 
Pencegahan 

Penyakit 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Kesehatan 
Masyarakat/ Kebijakan 

Kesehatan atau bidang 
lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan per-

siapan penyuluhan pelak-
sanaan penyuluhan, eva-

luasi dan pelaporan di 
bidang kesehatan dan 
pencegahan hiv/ aids, ims 

dan bahaya nafza 

446 Penyuluh 

Lingkungan 
Hidup 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Teknik Ling-
kungan/ Kesehatan Ling-
kungan atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan per-

siapan penyuluhan pelak-
sanaan penyuluhan, 
evaluasi dan pelaporan di 

bidang lingkungan hidup 

447 Penyuluh Obat 
dan Makanan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Kesehatan Mas-

yarakat/ Kebijakan Kese-
hatan atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan per-
siapan penyuluhan pelak-

sanaan penyuluhan, eva-
luasi dan pelaporan di 
bidang obat dan makanan 

448 Penyuluh 

Olahraga 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Ilmu Keolah-
ragaan/ Ilmu Kepelatihan 
dan Olahraga atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan per-

siapan penyuluhan pelak-
sanaan penyuluhan, eva-
luasi dan pelaporan di 

bidang olah raga 

449 Penyuluh 
Penanganan 
Masalah Sosial 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Psikiologi U-
mum/ Psikologi Masya-

rakat/ Manajemen/ sosio-
logi/ ilmu Administrasi 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan per-
siapan penyuluhan pelak-
sanaan penyuluhan, eva-

luasi dan pelaporan di 
bidang penanganan 

masalah sosial 

450 Penyuluh 
Tenaga Kerja 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu Tanaman/ 

Ilmu Hewani/ Ilmu Kese-
hatan(kecuali Ilmu Psiko-
logi)/ Ilmu Teknik atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
Tenaga Kerja 

451 Penyuluh 
Wisata 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen Pari-

wisata/ Pariwisata atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pembimbingan 

dan penjelasan tentang 
kepariwisataan 

452 Penyusun 
Bahan Audit 

Laboratorium  

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Akuntansi/ 

Manajemen/ Ilmu Hukum  
Administrasi Pemerintah-
an atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
nerimaan, pengumpulan, 

pengkla-sifikasian dan 
penelahaan data obyek 
kerja di bidang bahan 

audit laboratorium 
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453 Penyusun 
Bahan 

Informasi dan 
Publikasi 

Minimal Diploma III  (D3) 
di bidang Ilmu Hukum/ 

Ilmu Komunikasi atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
nerimaan, pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelahaan data obyek kerja 
di bidang bahan informasi 

dan publikasi 

454 Penyusun 

Bahan 
Kebijakan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang  Akuntansi/ 
Ekonomi Pembangunan/ 
Kebijakan Publik/ Ilmu 

Hukum/ Manajemen/ 
Ekonomi/ Ilmu pemerin-

tahan/ Ilmu administrasi 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

nerimaan, pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelahaan data obyek kerja 

di bidang bahan kebijakan 

455 Penyusun 

Bahan 
Kerjasama 
Pelatihan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Manajemen/ 
Administrasi/ Psikologi 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

nerimaan, pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelahaan data obyek kerja 

di bidang bahan kerja 
sama pelatihan 

456 Penyusun 
Bahan 
Kesejahteraan 

Keluarga  

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang kependu-
dukan/Psikologi/ Kese-

hatan masyarakat atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
nerimaan, pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelahaan data obyek kerja 
di bidang bahan 

kesejahteraan keluarga 

457 Penyusun 

Bahan 
Pembinaan  

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Ilmu Hukum/ 
Syariah/ Filsafat Islam/ 
Manajemen/ Ilmu Peme-

rintahan/ Ekonomi/ So-
sial dan politik atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

nerimaan, pengumpulan, 
pengklasifikasian dan 
penelahaan data obyek 

kerja di bidang bahan 
pembinaan 

458 Penyusun 

Bahan 
Pengembangan 

Program 
Keagamaan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Syariah/ Dak-
wah/ Filsafat/ Sosiologi 

Agama/ Syariah/ Filsafat 
Islam atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

nerimaan, pengumpulan, 
pengklasifikasian dan 

penelahaan data obyek 
kerja di bidang bahan 
pengembangan program 

ke-agamaan 

459 Penyusun 

Bahan Proses 
Pengembangan 
Kelembagaan 

dan Ketenagaan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Ilmu Peme-
rintahan/ Ilmu Hukum/ 
Administrasi Negara/ 

Sosial politik atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

nerimaan, pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelahaan data obyek kerja 

di bidang bahan proses 
pengembangan kelem-

bagaan dan ketenagaan 

460 Penyusun 
Bahan Sistem 

Jaminan Mutu 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu Keteknikan 

Industri atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
nerimaan, pengumpulan, 

pengklasifikasian dan 
penelahaan data obyek 

kerja di bidang bahan 
sistem jaminan mutu 
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461 Penyusun 
Bahan Urusan 

Agama 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manejmen/ 

Sosiologi Agama/ Filsafat 
Islam atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
nerimaan, pengumpulan, 

pengklasifikasian dan 
penelahaan data obyek 
kerja di bidang bahan 

urusan agama 

462 Penyusun 

Kebutuhan 
Barang dan 

Inventaris 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Manajemen/ 
Ekonomi atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

nerimaan, pengumpulan, 
pengklasifikasian dan 

penelahaan data obyek 
kerja di bidang kebutuhan 
barang inventaris 

463 Penyusun 
Laporan Hasil 

Diklat 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Ekonomi/ Administrasi/ 
psikologi atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
nerimaan, pengumpulan, 

pengklasifikasian dan 
penelahaan data obyek 
kerja di bidang laporan 

hasil diklat 

464 Penyusun 

Laporan 
Kebijakan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Statistik/ 
Manajemen/ Teknik Info-

matika/ Sistem Informasi/ 
Ilmu Ekonomi atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

nerimaan, pengumpulan, 
pengklasifikasian dan 

penelahaan data obyek 
kerja di bidang laporan 
kebijakan 

465 Penyusun 

Laporan 
Keuangan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Ekonomi/ 
Manajemen/ Akuntansi 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

nerimaan, pengumpulan, 
pengklasifikasian dan 
penelahaan data obyek 

kerja di bidang laporan 
keuangan 

466 Penyusun 
Program 
Anggaran dan 

Pelaporan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ekonomi 
pembangunan/ Akun-

tansi/ Manajemen atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
nerimaan, pengumpulan, 
pengklasifikasian dan 

penelahaan data obyek 
kerja di bidang program 

anggaran dan pelaporan 

467 Penyusun 

Program 
Kelembagaan 
dan Kerjasama 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Ilmu Peme-
rintahan/ Ilmu Hukum/ 
Administrasi Negara/ So-

sial politik atau bidang 
lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

nerimaan, pengumpulan, 
pengklasifikasian dan 
penelahaan data obyek 

kerja di bidang program 
kelembagaan dan 
kerjasama 

468 Penyusun 
Program 

Keselamatan 
Angkutan Jalan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen 

Transportasi atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
nerimaan, pengumpulan, 

pengklasifikasian dan 
penelahaan data obyek 

kerja di bidang program 
keselamatan angkutan 
jalan 

469 Penyusun 
Program 

Kreativitas Dan 
Inovasi 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Administrasi/ Psikologi 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
nerimaan, pengumpulan, 

pengklasifikasian dan 
penelahaan data obyek 
kerja di bidang program 

kreativitas dan inovasi  
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470 Penyusun 
Program 

Pembina 
Tenaga 
Kebahasaan 

dan kesastraan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu Sastra/ 

Ilmu Bahasa atau bidang 
lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
nerimaan, pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelahaan data obyek kerja 
di bidang program pembi-

naan tenaga kebahasaan 
dan kesastraan 

471 Penyusun 
Program 

Pembinaan 
Pendidikan 
Masyarakat 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Administrasi/ Psikologi 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
nerimaan, pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelahaan data obyek kerja 
di bidang program pem-

binaan pendidikan 
masyarakat  

472 Penyusun 
Program 
Pembinaan Seni 

Pertunjukan 
Tradisional 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 
Admi-nistrasi/ Psikologi 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
nerimaan, pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelahaan data obyek kerja 
di bidang program pem-

binaan seni pertunjukan 
tradisional 

473 Penyusun 
Program 
Penyelengga-

raan Diklat 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 
Ekonomi/ Administrasi/ 

psikologi atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
nerimaan, pengumpulan, 
pengklasifikasian dan 

penelahaan data obyek 
kerja di bidang program 
penyelenggaraan diklat 

474 Penyusun 
Program 

Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Kebijakan 

Masyarakat/ Kebijakan 
Publik atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
nerimaan, pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelahaan data obyek kerja 
di bidang program pe-

ngabdian kepada 
masyarakat 

475 Penyusun 
Promosi dan 

Kerjasama 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
dibidang Manajemen/ 

Ekonomi/ Administrasi/ 
psikologi atau bidang lain 
yang relevan dengan  

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
nerimaan, pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelahaan data obyek kerja 
di bidang promosi dan 

kerjasama 

476 Penyusun 

Rancangan 
Perundang-
Undangan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Ilmu Hukum 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

nerimaan, pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelahaan data obyek kerja 

di bidang rancangan 
perundang- undangan 

477 Penyusun 
Rekayasa Lalu 

Lintas 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen 

Transportasi atau bidang 
lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
nerimaan, pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelahaan data obyek kerja 
rekayasa lalu lintas 

478 Penyusun 
Rencana Hasil 

Telaahan Usul 
Penghapusan 
Barang  

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Ekonomi atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
nerimaan, pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelahaan data obyek kerja 
di bidang rencana hasil 

telaahan usul peng-
hapusan barang 
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479 Penyusun 

Rencana 
Kebutuhan 
Logistik 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Manajemen/ 
Ekonomi atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

nerimaan, pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelahaan data obyek kerja 

di bidang rencana 
kebutuhan logistik 

480 Penyusun 
Rencana 
Kebutuhan 

Rumah Tangga 
dan 

Perlengkapan 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 
Ekonomi atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
nerimaan, pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelahaan data obyek kerja 
di bidang rencana kebu-

tuhan rumah tangga dan 
perlengkapan 

481 Penyusun 
Rencana 
Kebutuhan 

Sarana dan 
Prasarana 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajamen 
Ekonomi/ atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
nerimaan, pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelahaan data obyek kerja 
di bidang rencana 
kebutuhan sarana dan 

prasarana 

482 Penyusun 

Rencana 
Kegiatan dan 

Anggaran 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Ekonomi 
pembangunan/ Akuntan-

si/ Manajemen atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

nerimaan, pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelahaan data obyek kerja 
di bidang rencana 
kegiatan dan anggaran 

483 Penyusun 
Rencana 

Keuangan dan 
Barang Milik 
Negara 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Ekonomi atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
nerimaan, pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelahaan data obyek kerja 
di bidang rencana ke-

uangan dan barang milik 
negara 

484 Penyusun 
Rencana Mutasi 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 
Ekonomi/ Administrasi/ 

psikologi atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
nerimaan, pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelahaan data obyek kerja 
di bidang rencana mutasi 

485 Penyusun 

Rencana 
Pelayanan 
UMKM 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang  Manajemen/ 
Administrasi/ ilmu peme-
rintahan/ Teknik Info-

matika/ Manajemen Tek-
nik Infomatika atau bi-
dang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

nerimaan, pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelahaan data obyek kerja 

di bidang rencana pela-
yanan usaha mikro, kecil, 
dan menengah 

486 Penyusun 

Rencana 
Pengembangan 

Produk Skala 
MKM 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang  Manajemen/ 
Administrasi/ ilmu peme-

rintahan/ Teknik Info-
matika/ Manajemen Tek-
nik Infomatika atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

nerimaan, pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelahaan data obyek kerja 
di bidang rencana 
pengembangan produk 

skala mikro, kecil, dan 
menengah 
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487 Penyusun 
Rencana 

Penguatan 
Kelembagaan 
Masyarakat 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Ilmu Peme-

rintahan/ Ilmu Hukum/ 
Administrasi Negara/ So-
sial politik atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
nerimaan, pengumpulan, 

pengklasifikasian dan 
penelahaan data obyek 
kerja di bidang rencana 

penguatan kelembagaan 
masyarakat 

488 Penyusun 
Rencana 

Promosi 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang Manajemen/ 

Ekonomi/ Administrasi/ 
psikologi atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
nerimaan, pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelahaan data obyek kerja 
di bidang rencana promosi 

489 Penyusun 

Rencana 
Tatalaksana 
Laboratorium  

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Akuntansi/ 
Ekonomi Pembangunan/ 
Kebijakan Publik/ Ilmu 

Hukum/ Manajemen/ 
Ekonomi/ Ilmu pemerin-

tahan/ Ilmu administrasi 
atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

nerimaan, pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-
nelahaan data obyek kerja 

di bidang rencana 
tatalaksana laboratorium 

490 Penyusun 

Risalah 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Manajemen/ 
Ekonomi/ Ilmu peme-
rintahan/ Ilmu adminis-

trasi/ kebijakan publik/ 
Ilmu Hukum atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

nerimaan, pengumpulan, 
pengklasifikasian dan 
penelahaan data obyek 

kerja di bidang risalah 

491 Penyusun  

Rencana  
Kehumasan  

dan  
Perpustakaan 

Sarjana (S1)/ Diploma 

IV di  bidang Ilmu Ketek-
nikan Industri/ atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan  

Melakukan kegiatan yang  

meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 
rekomendasi di  bidang 

rencana kehumasan dan 
perpustakaan 

492 Perancang 
Kebijakan 
Pengadaan 

Barang/Jasa 

Sarjana (S1)/ Diploma IV 
di bidang  Manajemen/ 
Admini-strasi/ ilmu 

pemerintahan atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
ngumpulan bahan peng-
kajian, pemeriksaan dan 

penyusunan konsep pe-
rancangan di bidang ke-

bijakan pengadaan barang  
dan jasa 

493 Perawat Ternak SLTA/ DI/ DII/ DIII di 
bidang Ilmu Peternakan 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melaksanakan perawatan 
ternak dan menjaga ke-
bersihan kandang berda-

sarkan rencana kerja yang 
telah ditetapkan untuk 
kelancaran pelaksanaan 

tugas. 

494 Petugas 

Pengambil 
Contoh  

SLTA/ DI/ DII/ DIII di 

bidang administrasi per-
kantoran atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi penyiapan, pe-
ngumpulan dan meng-

ambil tentang hasil 
pengolahan 
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495 Petugas 
Penggandaan 

SLTA/ DI/ DII/ DIII di 
bidang administrasi per-

kantoran atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penyiapan, pe-

ngumpulan dan mengga-
ndakan serta meyimpan 
dokumen  

496 Petugas 
Protokol 

SLTA/ DI/ DII/ DIII di 
bidang Administrasi/ Ma-

najemen atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan ke-
protokolan pada instansi 

pemerintah 

497 Petugas 

Standarisasi 
dan Serifikasi  

Sarjana (S1)/ Diploma IV 

di bidang Ilmu Keteknikan 
Industri/ teknik Produksi 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan 
bahan, analisis, peme-
riksaan data dan mem-

buat laporan di bidang 
standarisasi dan 
sertifikasi 

498 Petugas 
Teknologi 

Informasi 
Komputer 

SLTA/ DI/ DII/ DIII di 
bidang administrasi per-

kantoran atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pela-
yanan administrasi dan 

penyusunan laporan pe-
ngelolaan teknologi infor-

masi komputer 

499 Pramu Bakti SLTA di bidang Ilmu yang 
dibutuhkan administrasi 

perkantoran atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
nyiapan peralatan dan 

penyajian kebutuhan un-
tuk pelaksanaan kegiatan 

di kantor 

500 Pramu Benih 

Ikan 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 

bidang Perikanan atau 
bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

melakukan penyiapan 
peralatan dan penyajian 
kebutuhan di bidang 

benih ikan 

501 Pramu 

Kebersihan 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 

bidang Ilmu yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan penyiapan 

peralatan dan menjaga 
kebersihan 

502 Pramu 
Laboratorium 

SLTA/ DI/ DII/ DIII di 
bidang yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 

laboratorium 

503 Pramu Taman SLTA/DI/ DII/ DIII di 

bidang Ilmu yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan penyiapan 

peralatan dan menjaga 
taman 

504 Pranata Acara Minimal Diploma III  (D3) 
di bidang Administrasi/ 
Manajemen atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
rancangan, penyiapan, pe-
nyusunan dan publikasi 

berbagai acara peme-
rintahan 

505 Pranata Acara 
Pimpinan 

Minimal Diploma III di 
bidang Administrasi/ Ma-

najemen atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan pe-
rancangan, penyiapan, pe-

nyusunan dan publikasi 
berbagai acara pimpinan 
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506 Pranata 
Bencana 

Minimal Diploma III di 
bidang Psikologi Umum/ 

Psikologi Masyarakat/ 
Manajemen/ sosiologi/ 
ilmu Administrasi/ krimi-

niologi atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
Bencana 

507 Pranata 

Jamuan 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 

bidang Ilmu yang 
dibutuhkan atau bidang 
lain yang relevan dengan 

tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengaturan dan 
penyajian konsumsi, ke-
nyamanan ruangan, serta 

pemeliharaan peralatan/ 
perlengkapan makan. 

508 Pranata 
Jaringan Iptek 

Minimal Diploma III di 
bidang Teknik Komputer/ 
Teknik Infomatika/ Mana-

jemen Teknik Infomatika 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengolahan, pelayanan 

dan evaluasi hasil kerja di 
bidang jaringan ilmu dan 

teknologi 

509 Pranata 
Koperasi 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ Admi-
nistrasi/ ilmu peme-

rintahan/ Teknik Info-
matika/ Manajemen 
Teknik Infomatika atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 
rekomendasi di bidang 

koperasi 

510 Pranata 
Pasukan 
Pengaman 

Dalam  

SLTA/ DI/ DII/ DIII 
semua bidang dan  telah 
mengikuti pe-latihan gada 

pratama/ madya/ utama 
(bersertifikat) atau bidang 

lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan peng-
amanan, penertiban un-
tuk kenyamanan di 

lingkungan kantor 

511 Pranata 
Pemadam 
Kebakaran 

Minimal Diploma III di 
bidang telah mengikuti 
pelatihan gada pratama 

/madya / utama (berser-
tifikasi) atau bidang  lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan per-
siapan, pencegahan dan 
penanganan yang ber-

kaitan dengan kebakaran 

512 Pranata 

Pengembangan 
Bibit Tanaman 

Hutan/ 
Perkebunan 

Minimal Diploma III di 

bidang Pertanian/ Per-
kebunan atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Menganalisis hasil pe-

laksanaan program dan 
kegiatan reahilitasi dan 

pembibitan hutan berda-
sarkan data,bahan dan 
informasi perkembangan 

kondisi hutan 

513 Pranata 

Perlindungan 
Masyarakat 

SLTA/ DI/ DII/ DIII di 

bidang telah mengikuti 
pelatihan gada pratama/ 
madya/ utama (berser-

tifikat) atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan pe-

ngamanan, penertiban & 
perlindungan masyarakat 

 



- 96 - 
 

514 Pranata 
Restorasi Arsip 

Minimal Diploma III di bi-
dang Kearsipan atau bi-

dang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
restorasi arsip 

515 Pranata 
Tatapraja 

Minimal Diploma III di 
bidang Sosial dan politik/ 

Ilmu politik/ Ketahanan 
Nasional/ Ilmu Pemerin-
tahan atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi perancangan dan 

pelayanan administrasi 
penyelengaraan pemerin-
tahan dalam rangka 

memberikan publikasi 
kegiatan 

516 Pranata  
Kearsipan 

Minimal Diploma III  di 
Bidang  Kearsipan atau bi-
dang lain yang rele-

van dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengolahan  pelayanan 

dan evaluasi hasil kerja 
di bidang kearsipan 

517 Pranata  
Laboratorium 

Kearsipan 

Minimal Diploma III  di 
Bidang  Kearsipan atau bi-

dang lain yang rele-
van dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengolahan pelayanan  
dan evaluasi hasil kerja di 
bidang laboratorium  

kearsipan 

518 Pranata  

Reproduksi  
Arsip 

Minimal Diploma III  di 

Bidang  Kearsipan atau bi-
dang lain yang rele-
van dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, 
pengolahan pelayanan  
dan evaluasi hasil kerja di 

bidang reproduksi  
kearsipan 

519 Satuan 
Pelaksana 
Sistem 

Pengendalian 
Internal 

SLTA/ DI/ DII/ DIII di 
bidang Manajeman/ Ad-
ministrasi/ Komunikasi 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
pelaksana sistem pengen-
dalian internal 

520 Sekretaris Diploma III  (D3)I di 
bidang Ilmu Sekretaris 

atau bidang lain yang 
relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi penyiapan bahan 

dan pengaturan jadwal 
pimpinan 

521 Teknisi  
Laboratorium 

dan Bengkel 

SLTA/ DI/ DII/ DIII di 
bidang ilmu mesin atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pemasangan, 

perbaikan dan pengecek-
an serta pemeliharaan 

laboratorium dan bengkel 

522 Teknisi 
Elektronik 

Minimal Diploma III di 
bidang Manajemen/ 

Administrasi/ ilmu peme-
rintahan atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pemasangan, 

perbaikan dan penge-
cekan serta pemeliharaan 

elektronik 
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523 Teknisi 
Jaringan 

Instalasi 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang Ilmu yang di 

butuhkan atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pemasangan, 

perbaikan dan penge-
cekan serta pemeliharaan 
jaringan instalasi 

524 Teknisi 
Kardiovaskuler 

Minimal Diploma III di 
bidang teknik 

Kardiovaskulur atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan ujian pada 
cardio atau paru pera-

ngkat pasien mengenai 
alasan analisis catheter-

rizations jantung, electro 
cardiograms,  fungsi paru- 
paru, kemampuan paru-

paru, dan terkait tes atau 
mengeksekusi 

525 Teknisi Listrik 
dan Jaringan 

SLTA/ DI/ DII/ DIII di 
bidang ilmu listrik atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pemasangan, 
perbaikan dan penge-

cekan serta pemeliharaan 
listrik dan jaringan 

526 Teknisi Mesin SLTA/ DI/ DII/ DIII di 
bidang ilmu listrik atau 

bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pemasangan, 

perbaikan dan 
pengecekan serta 
pemeliharaan mesin 

527 Teknisi 
Pemeliharaan 

Sarana dan 
Prasarana 

SLTA/ DI/ DII/ DIII di 
bidang ilmu mesin/ ilmu 

listrik atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pemasangan, 

perbaikan dan penge-
cekan serta pemeliharaan 
pemeliharaan sarana dan 

prasarana 

528 Teknisi 

Produksi 

Minimal Diploma III di 

bidang Ilmu Keteknikan 
Industri/ teknik Produksi 
atau bidang lain yang 

relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 

meliputi pemasangan, 
perbaikan dan penge-
cekan serta pemeliharaan 

produksi 

529 Teknisi 
Produksi 

Multimedia dan 
Web 

SLTA/DI/ DII/ DIII di 
bidang Ilmu yang 

dibutuhkan atau bidang 
lain yang relevan dengan 
tugas jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 

pengklasifikasian dan pe-
nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun re-

komendasi di bidang pro-
duksi multimedia dan web 

530 Tenaga 
Peliputan 

Minimal Diploma III di 
bidang Ilmu Komunikasi/ 
Penyiaran atau bidang lain 

yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan pe-

nelaahan untuk menyim-
pulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang 
peliputan pimpinan 

531 Verifikator Minimal Diploma III di 

bidang Akuntasi/ Mana-
jeman/ Administrasi Per-

kantoran atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan veri- 

fikasi terhadap dokumen 
usulan pencaian anggaran 
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532 Verifikator 
Anggaran 

Minimal Diploma III di 
bidang Akuntasi/ Mana-

jeman/ Administrasi Per-
kantoran atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan veri-
fikasi terhadap dokumen 

usulan/ revisi anggaran 

533 Verifikator Data 

laporan 
Keuangan 

Minimal Diploma III di 

bidang Akuntasi/ Mana-
jeman/ Administrasi Per-

kantoran atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 
jabatan 

Melakukan kegiatan veri-

fikasi terhadap dokumen 
laporan keuangan dan 

pertanggungjawaban  
keuangan 

534 Verifikator 
Keuangan 

Minimal Diploma III di 
bidang Akuntasi/ Mana-

jeman/ Administrasi Per-
kantoran atau bidang lain 
yang relevan dengan tugas 

jabatan 

Melakukan kegiatan veri-
fikasi terhadap dokumen 

usulan pencaian anggaran 

535 Verifikator 

Medis 

Minimal Diploma III di 

bidang kesehatan atau 
bidang lain yang relevan 

dengan tugas jabatan 

Melakukan pencatatan, 

pemeriksaaan dan veri-
fikasi bidang medis 
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