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KATA PENGANTAR 

 

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia 

berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain 

kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan 

mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal 

(SPMI) sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). 

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen  

Analisis Jabatan  STKIP Muhammadiyah Kuningan sangat penting. Dalam 

rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas rutin pada masing-masing 

bagian-bagian di lingkungan STKIP Muhammadiyah Kuningan. Perlu adanya 

implementasi hasil analisis jabatan di STKIP Muhammadiyah Kuningan.  

Semoga laporan implementasi analisis jabatan STKIP Muhammadiyah 

Kuningan memberikan gambaran mengenai keberhasilan/kegagalan, 

permasalahan, dan kendala yang berkaitan dengan pelaksanaan 

/implementasi analisis jabatan dan menjadi bahan evaluasi bagi pencapaian 

terget yang sudah ditentukan sehingga akan diperoleh hasil yang lebih baik. 

Aamiin. 

 

Kuningan,    Juni 2021 

Penyusun, 

 

ttd 

 

LPM 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.  Latar Belakang  

Setiap instansi selalu menyusun kebutuhan jumlah dan jenis 

jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dalam 

setiap instansi wajib melaksanakan analisis jabatan sebagai pedoman 

dasar dalam menempatkan struktur organisasi untuk sebuah jabatan yang 

sesuai dengan kompetensi. Agar memperoleh efisiensi dan efektivitas 

terhadap pelaksanaan tugas yang banyak mengalami tantangan, 

persaingan serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, maka diperlukan peningkatan kualitas yang memiliki komepeten 

dan menjujung tinggi etika birokrasi untuk memberikan pelayanan kepada 

mahasiswa maupun stakeholder.  

Kondisi saat ini yang terjadi banyak instansi yang belum 

menggunakan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai dasar 

dalam perhitungan kebutuhan struktur otganisasi. Ketua STKIP 

Muhammadiyah Kuningan melaksanakan pergeseran suatu jabatan 

structural mulai dari Lembaga, Bagian, UPT, dan Ketua Program Studi. 

Suatu pengisian jabatan yang tidak sesuai dengan persyaratan jabatan 

maka akan menimbulkan pejabat tersebut tidak mampu bekerja secara 

maksimal dalam melaksanakan beban pekerjaan. Maka diperlukan 

adanya evaluasi mengenai implementasi analisis jabatan dilingkungan 

STKIP Muhammadiyah Kuningan. 
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2. Tujuan 

Adapun tujuan pelaksanaan yaitu untuk mengetahui 

impelementasi analisis jabatan dalam penempatan pejabat struktural di 

STKIP Muhammadiyah Kuningan dan mengetahui upaya – upaya yang 

dilakukan dalam mengatasi kendala Implementasi Analisis Jabatan Dalam 

Penempatan Pejabat Struktural. 

 

3. Struktur Organisasi  

Adapun struktur organisasi yang dimiliki STKIP Muhammadiyah 

Kuningan sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi STKIP Muhammadiyah Kuningan 
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BAB II 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis dari Perspektif Teoritis  

1) Komunikasi  

Implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila implementor 

dari kebijakan tersebut paham dan mengerti apa yang harus dilakukan 

dalam hal ini mengetahui tugas dan fungsinya. komunikasi sudah 

dilakukan antar stakeholders, dengan adanya bimbingan teknis yang 

dilaksanakan sebagai langkah awal dari penyusunan analisis jabatan 

serta bimbingan lanjutan terkait dengan kendala–kendala yang 

dihadapi dilapangan sehingga penyusunan analisis jabatan terlaksana 

dengan baik. Penyusunan analisis jabatan di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia terbantu penanggungjawab 

dan kesediaan para pegawai untuk memberikan data–data yang 

diperlukan.  

2) Sumber Daya  

Keberhasilan implementasi didukung oleh sumber daya yang 

kompeten dan mengerti bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. 

Sumber daya dalam hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia 

yaitu pegawai yang melaksanakan kebijakan. Kualitas sumber daya 

manusia dalam hal ini pejabat struktural dalam melaksanakan 

kebijakan analisis jabatan sudah baik karena pengalaman kerja yang 

cukup tinggi dalam pelaksanaan tugas sehari–sehari membantu dalam 

penyusunan analisis jabatan sehingga tingkat pendidikan tidak terlalu 

menghambat keberhasilan pelaksanaan analisis jabatan. Namun 

dalam pelaksanaannya perlu diberikan bimbingan agar pelaksanaan 

kebijakan bisa sesuai dengan yang direncanakan.  
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3) Disposisi  

Disposisi berhubungan dengan watak dan motivasi yang dimiliki oleh 

Pimpinan. Pimpinan harus mampu memberikan disposisi yang baik 

agar kebijakan yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai oleh pembuat kebijakan. Disposisi dapat juga dikatakan 

sebagai penghubung antara pembuat kebijakan dengan pimpinan 

sehingga keduanya harus memiliki perspektif yang sama terhadap 

kebijakan yang dijalankan. Disposisi dalam pelaksanaan analisis 

jabatan di STKIP Muhammadiyah Kuningan sudah baik dilihat dari 

penyusunan analisis jabatan dengan harapan sesuai dengan 

kompetensi, kualifikasi dan program kinerja struktural. Selain itu, 

diharapkan mampu memacu semangat kerja para struktural agar lebih 

baik lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.  

4) Struktur Organisasi 

Berdasarkan data - data yang telah didapat penulis menyimpulkan 

bahwa penyusunan analisis jabatan di STKIP Muhammadiyah 

Kuningan sudah sesuai prosedur dan hasil analisis jabatan yang 

disusun oleh STKIP Muhammadiyah Kuningan menghasilkan peta 

jabatan yang kemudian diterjemahkan dalam struktur organisasi.  

 

B. Analisis Kompetensi dan Kualifikasi 

Terdapat beberapan indikator kompetensi dan kulifikasi pejabat struktural 

di STKIP Muhammadiyah Kuningan. Kulifikasi pejabat struktural berbeda-

beda antara lembaga/bagian/UPT maupun unit yang lainnya. Sedangkan 

untuk kompetensi terdiri dari tiga aspek yaitu: 

1) Kompetensi kepemimpinan 
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Kemampuan menerjemahkan visi ke dalam rencana strategis, rencana 

operasional, dan rencana induk pengembangan STKIP 

Muhammadiyah Kuningan. 

2) Kompetensi manajemen 

a) Kemampuan melakukan perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan terhadap kegiatan akademik dan 

non akademik demi terbangunnya budaya mutu; 

b) Kemampuan komukasi yang baik. 

c) Kemampuan memberikan motivasi dan pengambilan keputusan; 

d) Kemampuan mengarahkan tim dalam bekerjasama. 

3) Kompetensi teknis 

a) Mampu memahami administrasi pendidikan tinggi. 

4) Pengalaman kerja  

Tambahan untuk Pimpinan yaitu pengalaman kerja. Berdasarkan data 

dan informasi pimpinan merupakan seseorang yang sudah cukup 

berpengalaman di STKIP Muhammadiyah Kuningan.  

 

C. Faktor yang menghambat Implementasi Analisis Jabatan  

Diketahui bahwa STKIP Muhammadiyah Kuningan memiliki 

sumber daya manusia yang terbatas. Sehingga dalam menempatkan 

pejabat struktural yang sesuai syarat jabatan terkendala oleh terbatasnya 

sumber daya manusia yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas, karena sebagian besar merupakan dosen tetap perguruan 

tinggi. Untuk itu perlu adanya kebijakan agar adanya penambahan 

pejabat struktural yang bukan dosen tetap. Selain itu adanya pelatihan 

bagi karyawan yang mumpuni agar memiliki kompetensi yang sesuai 

dengan analisis jabatan.  
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Berdasarkan dimensi uraian jabatan dan spesifikasi jabatan 

tentang bagaimana pemahaman pegawai atas penerapan hasil analisis 

jabatan di STKIP Muhammadiyah Kuningan, secara umum para 

pemegang jabatan meskipun sudah memahami analisis jabatan, sejauh 

ini belum melaksanakan hasil analisis jabatan yang sudah ada secara 

benar dikarenakan ada beberapa kesalahan dalam pelaksanaan analisis 

jabatan termasuk proses, implementasi, evaluasi jabatan, assesment 

individu, pengembangan diklat, kompetensi jabatan saat ini dan 

kurangnya komunikasi yang menjadi penyebab permasalahan yang ada. 

 

D. Kendala dan Upaya Mengatasi Implementasi Analisis Jabatan 

Implementasi analisis jabatan yang belum sesuai harapan di 

STKIP Muhammadiyah Kuningan disebabkan oleh berbagai kondisi dalam 

pengimplementasian analisis jabatan yang sudah ada, dan langkah-

langkah implementasi yang benar antara lain mencakup kegiatan 

komunikasi untuk menjamin dukungan dan kerja sama penuh dari semua 

pemegang jabatan, diantaranya :  

1) “Kick-off Meeting”  

“Kick-off Meeting” oleh pimpinan dengan semua unsur pimpinan 

organisasi. Pada kesempatan ini pimpinan dan pejabat struktural 

memberi penjelasan tentang apa, untuk apa, dan bagaimana program 

kegiatan Analisis Jabatan (Uraian jabatan dan syarat jabatan) ini akan 

dilakukan. 

2) Pertemuan-pertemuan dengan seluruh pejabat struktural  

Sosialisasi hasil analisis jabatan kepada seluruh pejabat struktural 

dengan menginformasikan jobdescription dan job specification kepada 

seluruh pejabat struktural di lingkungan STKIP Muhammadiyah 

Kuningan melalui pertemuan-pertemuan dengan semua staf pada 
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setiap unit kerja dipimpin oleh kepala unit kerja yang bersangkutan 

dan mencakup uraian dan tugas-tugas yang tidak menyenangkan, 

kotor atau berbahaya. 

3) Komunikasi tertulis  

Komunikasi tertulis ini untuk seluruh karyawan oleh pimpinan, atau 

yang memberi wewenang, agar semua karyawan mengetahui. 

Komunikasi tertulis meliputi memo, surat, e-mail, pesan instans, 

pengumuman yang ditempelkan dipapan bulletin, atau sarana-sarana 

lain yang disampaikan melalui tulisan atau simbol. Di lingkungan 

STKIP Muhammadiyah Kuningan sendiri, misalkan sudah ada orang 

yang sesuai dengan tugas dan bidang pekerjaan/memiliki kompetensi 

analisis jabatan harus dilibatkan dalam komunikasi–komunikasi 

tersebut. Tetapi apabila kegiatan analisis jabatan tersebut merupakan 

bagian dari program penataan ulang sistem imbalan, semua kegiatan 

komunikasi yang disebutkan di atas biasanya sudah merupakan 

bagian dari komunikasi yang dilakukan untuk program penataan 

sistem.  

Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu 

dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Implementasi 

akan berjalan efektif apabila ukuran ukuran dan tujuan tujuan 

kebijakan dipahami oleh individu individu yang bertanggungjawab 

dalam pencapaian tujuan kebijakan. Arahan pimpinan memegang 

peranan penting dalam mencapai keberhasilan suatu program dan 

kebijakan. Keberhasilan implementasi Analisis jabatan ini sangat 

memerlukan arahan yang jelas dari pimpinan, baik itu pimpinan level 

atas, menengah maupun level bawah. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Implementasi Analisis menguraikan secara sistematis pelaksanaan kegiatan-

kegiatan analisis jabatan di STKIP Muhammadiyah Kuningan. Laporan hasil 

implementasi analisis jabatan di STKIP Muhammadiyah Kuningan sebagai 

Tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, 

permasalahan, dan kendala yang berkaitan dengan pelaksanaan 

/implementasi analisis jabatan dan menjadi bahan evaluasi bagi pencapaian 

terget yang sudah ditentukan sehingga akan diperoleh hasil yang lebih baik. 


