
























































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN II 

INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara 
Unit Kerja  : Badan Siber dan Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Membantu Kepala dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan BSSN 
dan membantu Kepala dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis 
lintas unit organisasi eselon I di lingkungan BSSN. 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Membantu Kepala BSSN dalam proses pengambilan keputusan 
2. Membantu Kepala BSSN dalam melaksanakan program kerja dan kontrak 

kinerja pegawai 
3. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Kepala BSSN 

berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN 
4. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan 

fungsi BSSN 
5. Membantu Kepala BSSN dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan 

di lingkungan BSSN 
6. Melaksanakan pengendalian Reformasi Birokrasi di lingkungan BSSN 
7. Mewakili Kepala BSSN pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat 

sesuai dengan penugasan Kepala 
8. Melaksanakan Tugas Lain yang Diberikan oleh Kepala BSSN 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Kesesuaian dan keefektifan keputusan Kepala BSSN 
2. Kelancaran dan keefektifan program kerja dan kontrak kinerja Kepala BSSN 
3. Kesesuaian dan keefektifan rekomendasi dan pertimbangan dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN 
4. Memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN 
5. Kesesuaian dan ketepatan penilaian dan pengisian jabatan di lingkungan 

BSSN 
6. Kelancaran Reformasi Birokrasi di lingkungan BSSN 
7. Kelancaran acara dan/atau rapat sesuai penugasan Kepala BSSN 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Keputusan Kepala BSSN 
2. Laporan program kerja dan kontrak kinerja Kepala BSSN 
3. Terlaksananya tugas dan fungsi BSSN 
4. Tugas dan fungsi BSSN terawasi 
5. Berkas penilaian dan penetapan pengisian jabatan 
6. Reformasi Birokrasi terkendali 
7. Terlaksananya acara dan/atau rapat sesuai penugasan Kepala BSSN 
8. Terlaksananya tugas lain yang diberikan oleh Kepala BSSN 

 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-5 = 900) 

Wakil Kepala BSSN mengarahkan pekerjaan administratif yang rumit, yang 
meliputi pengembangan aspek penting dalam hukum, administratif, peraturan, 
dan kebijakan, atau program yang sangat teknis yang setara atau suatu 
segmen program pekerjaan dalam rangka pencapaian misi atau program 
nasional instansi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-3 = 350) 

Jabatan Wakil Kepala BSSN adalah jabatan struktural tertinggi dalam 
membantu Kepala BSSN menjalankan tugas dan fungsi BSSN. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-3 = 900) 

Wakil Kepala BSSN membantu Kepala BSSN dalam mengawasi seluruh 
perencanaan, pengarahan, dan pelaksanaan suatu program, serta beberapa 
segmen program yang dikelola instansi. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-4 = 100) 
Wakil Kepala BSSN memiliki hubungan kerja dilakukan dengan pihak-

pihak dibawah ini, antara lain: 
1. Orang atau kelompok organisasi yang berpengaruh dari luar instansi, 

seperti direktur perusahaan yang mengadakan kontrak dengan instansi 
atau perwakilan organisasi pegawai; 

2. Pejabat daerah atau nasional atau perwakilan asisiasi perdagangan, 
kelompok aksi masyarakat, atau organisasi profesi tingkat nasional; staf 
ahli DPR; 

3. Para representatif yang diangkat dan berasal dari pemerintah daerah; 
wartawan media masa, majalah, televisi atau radio tingkat ibukota, 
daerah, atau nasional; atau 

4. Para pejabat dengan kelas yang lebih tinggi dalam instansi lain. 
 

b. Tujuan Hubungan (F4B-4 = 125) 
Tujuan hubungan Wakil Kepala BSSN adalah menimbang, 

mempertahankan atau merundingkan proyek, segmen program unit 
organisasi yang diarahkan untuk memperoleh sumber daya dan kesesuaian 
dengan kebijakan, peraturan, atau kontrak yang sudah ditetapkan.  

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-7 = 930) 

Wakil Kepala BSSN mengalami kesulitan dalam pengarahan pekerjaan 
dengan jabatan yang kelas jabatannya 15 atau lebih tinggi atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-5 = 1225) 

Penyeliaan yang dilakukan Wakil kepala BSSN memerlukan koordinasi dan 
integrasi yang cukup besar terhadap sejumlah proyek atau segmen program 
pekerjaan profesional, manajerial, atau pekerjaan administratif yang setara 
dengan jabatan yang kelas jabatannya 14 atau lebih. Penyeliaan melibatkan 
sejumlah rekomendasi penting yang memiliki dampak langsung dan cukup 
besar terhadap organisasi dan proyek. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara 
Unit Kerja  : Badan Siber dan Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

900 

  

Tingkat faktor    1- 5 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 350 

  
Tingkat faktor    2- 3 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

900 

  

Tingkat faktor    3- 3 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 100   Tingkat faktor 4A- 4 

  b. Tujuan Hubungan 125   Tingkat faktor 4B- 4 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

930 

  

Tingkat faktor    5- 7 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
1225 

  
Tingkat faktor    6- 5 

Total Nilai 4530 

  

  

Kelas Jabatan 17   4050 – ke atas 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala BSSN 

 
 

ttd 
 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
 

ttd 
 
 

 (Dr. Djoko Setiadi, M.Si) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Sekretaris Utama 
Unit Kerja  : Badan Siber dan Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan kebijakan, sasaran, strategi, dan mengorganisasikan, 
mengendalikan, serta mengoordinasikan perencanaan, pembinaan terhadap 
program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BSSN sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BSSN 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas perencanaan, pembinaan, dan pengendalian 
terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BSSN 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Merumuskan kebijakan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian 
terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BSSN 
berdasarkan RPJP, RPJMN, dan Propenas sebagai bahan kebijakan di 
bidang keamanan siber persandian 

2. Menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap 
program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BSSN  

3. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Settama sesuai 
dengan bidang permasalahan dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku 
untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas  

4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Settama sesuai 
dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan agar tercapai sasaran 
sesuai rencana  

5. Membuat kebijakan teknis standarisasi perencanaan, pembinaan terhadap 
program, administrasi, dan sumber daya sesuai dengan program dan 
kebijakan BSSN agar tercapai target sesuai yang diharapkan  

6. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis serta evaluasi yang terkait 
dengan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, 
administrasi, dan sumber daya di lingkungan BSSN sesuai peraturan yang 
berlaku dan permasalahannya 

7. Membuat kebijakan teknis di bidang kesekretariatan sesuai dengan 
kebijakan yang telah ditetapkan untuk pengawasan dan pengendalian 
perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, 
administrasi, dan sumber daya di lingkungan BSSN 

8. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis bidang perencanaan, 
pembinaan terhadap program, administrasi, dan sumber daya dengan cara 
monitoring pengecekan lapangan dan rapat koordinasi dengan Settama 
dan lembaga terkait 

9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Settama dengan 
cara membandingkan antara rencana kerja dan kegiatan yang telah 
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan 
datang 



10. Membina bawahan di lingkungan Settama dengan cara mengadakan 
pertemuan/rapat dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang 
diharapkan  

11. Membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Settama sesuai dengan 
kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas 
Settama 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Kesesuaian dan keharmonisan kebijakan perencanaan, pembinaan, dan 
pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di 
lingkungan BSSN berdasarkan RPJP, RPJMN, dan Propenas  

2. Keakuratan, kesesuaian, ketepatan, keharmonisan perencanaan, 
pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber 
daya di lingkungan BSSN Kesesuaian dan keefektifan rekomendasi dan 
pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN 

3. Ketepatan dan keefektifan pengarahan pelaksanaan tugas bawahan di 
lingkungan Settama sesuai dengan bidang permasalahan dan kebijakan 
serta ketentuan yang berlaku  

4. Kesesuaian, keharmonisan, dan keefektifan pelaksanaan pelaksanaan 
tugas di lingkungan Settama sesuai dengan program dan kebijakan yang 
telah ditetapkan agar tercapai sasaran sesuai rencana  

5. Kesesuaian dan keharmonisan kebijakan teknis standarisasi perencanaan, 
pembinaan terhadap program, administrasi, dan sumber daya sesuai 
dengan program dan kebijakan BSSN agar tercapai target sesuai yang 
diharapkan 

6. Ketepatan, keefektifan, dan keharmonisan pembinaan dan bimbingan 
teknis serta evaluasi yang terkait dengan perencanaan, pembinaan, dan 
pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di 
lingkungan BSSN 

7. Kesesuaian dan keharmonisan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan 
untuk pengawasan dan pengendalian perencanaan, pembinaan, dan 
pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di 
lingkungan BSSN 

8. Kebenaran dan kesesuaian pengawasan dan pengendalian teknis bidang 
perencanaan, pembinaan terhadap program, administrasi, dan sumber 
daya dengan cara monitoring pengecekan lapangan dan rapat koordinasi 
dengan Settama dan lembaga terkait 

9. Kesesuaian dan keefektifan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di 
lingkungan Settama dengan cara membandingkan antara rencana kerja 
dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan 
rencana yang akan datang 

10. Ketepatan dan keefektifan pembinaan bawahan di lingkungan Settama 
dengan cara mengadakan pertemuan/rapat dan bimbingan secara berkala 
agar diperoleh kinerja yang diharapkan  

11. Kebenaran, kesesuaian, dan kualitas laporan pelaksanaan tugas di 
lingkungan Settama sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan 
secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja Settama 
 
 
 



III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen kebijakan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap 

program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BSSN berdasarkan 
RPJP, RPJMN, dan Propenas 

2. Dokumen perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, 
administrasi, dan sumber daya di lingkungan BSSN 

3. Arahan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Settama sesuai dengan 
bidang permasalahan dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku untuk 
ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas 

4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkungan Settama sesuai dengan 
program dan kebijakan yang telah ditetapkan agar tercapai sasaran sesuai 
rencana 

5. Pembinaan bawahan di lingkungan Settama dengan cara mengadakan 
pertemuan/rapat dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang 
diharapkan 

6. Dokumen kebijakan teknis standarisasi perencanaan, pembinaan terhadap 
program, administrasi, dan sumber daya sesuai dengan program dan kebijakan 
BSSN 

7. Pembinaan dan bimbingan teknis serta evaluasi yang terkait dengan 
perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, 
dan sumber daya di lingkungan BSSN sesuai peraturan yang berlaku dan 
permasalahannya 

8. Dokumen kebijakan teknis di bidang kesekretariatan sesuai dengan kebijakan 
yang telah ditetapkan untuk pengawasan dan pengendalian perencanaan, 
pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber 
daya di lingkungan BSSN 

9. Laporan pengawasan dan pengendalian teknis bidang  perencanaan, 
pembinaan terhadap program, administrasi, dan sumber daya dengan cara 
monitoring pengecekan lapangan dan rapat koordinasi dengan Settama dan 
lembaga terkait 

10. Laporan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Settama dengan cara 
membandingkan antara rencana kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan 
sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang 

11. Dokumen laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Settama sesuai dengan 
kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas 
Settama 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-5 = 900) 
Sekretaris Utama mengarahkan pekerjaan administratif yang rumit, yang 

meliputi pengembangan aspek penting dalam hukum, administratif, peraturan, 
dan kebijakan, atau program yang sangat teknis yang setara atau suatu 
segmen program pekerjaan dalam rangka pencapaian misi atau program 
nasional instansi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-3 = 350) 

Jabatan Sekretaris Utama adalah jabatan struktural tertinggi pada fungsi 
sekretariat di BSSN. 

 
 



C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-3 = 900) 
Sekretaris Utama mengawasi seluruh perencanaan, pengarahan, dan 

pelaksanaan suatu program, beberapa segmen program (yang dikelola melalui 
beberapa unit organisasi bawahan), atau beberapa fungsi staf yang setara, 
termasuk pengembangan, penugasan, dan pencapaian tujuan dan sasaran 
pejabat penyelia unit organisasi bawahan. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-4 = 100) 
Sekretaris Utama memiliki hubungan kerja dilakukan dengan pihak-pihak 

dibawah ini, antara lain: 
1. Orang atau kelompok organisasi yang berpengaruh dari luar instansi, 

seperti direktur perusahaan yang mengadakan kontrak dengan instansi 
atau perwakilan organisasi pegawai; 

2. Pejabat daerah atau nasional atau perwakilan asisiasi perdagangan, 
kelompok aksi masyarakat, atau organisasi profesi tingkat nasional; staf 
ahli DPR; 

3. Para representatif yang diangkat dan berasal dari pemerintah daerah; 
wartawan media masa, majalah, televisi atau radio tingkat ibukota, 
daerah, atau nasional; atau 

4. Para pejabat dengan kelas yang lebih tinggi dalam instansi lain. 
 

b. Tujuan Hubungan (F4B-4 = 125) 
Tujuan hubungan Sekretaris Utama adalah menimbang, 

mempertahankan atau merundingkan proyek, segmen program unit 
organisasi yang diarahkan untuk memperoleh sumber daya dan kesesuaian 
dengan kebijakan, peraturan, atau kontrak yang sudah ditetapkan.  

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-7 = 930) 

Sekretaris Utama mengalami kesulitan dalam pengarahan pekerjaan 
dengan jabatan yang kelas jabatannya 15 atau lebih tinggi atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-5 = 1225) 

Penyeliaan yang dilakukan Sekretaris Utama memerlukan koordinasi dan 
integrasi yang cukup besar terhadap sejumlah proyek atau segmen program 
pekerjaan profesional, manajerial, atau pekerjaan administratif yang setara 
dengan jabatan yang kelas jabatannya 15 atau lebih. Penyeliaan melibatkan 
sejumlah rekomendasi penting yang memiliki dampak langsung dan cukup 
besar terhadap organisasi dan proyek. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Sekretaris Utama 
Unit Kerja  : Badan Siber dan Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

900 

  

Tingkat faktor    1- 5 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 350 

  
Tingkat faktor    2- 3 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

900 

  

Tingkat faktor    3- 3 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 100   Tingkat faktor 4A- 4 

  b. Tujuan Hubungan 125   Tingkat faktor 4B- 4 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

930 

  

Tingkat faktor    5- 7 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
1225 

  
Tingkat faktor    6- 5 

Total Nilai 4530 

  

  

Kelas Jabatan 17   4050 – ke atas 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala BSSN 

 
 

ttd 
 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
 

ttd 
 
 

 (Dr. Djoko Setiadi, M.Si) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi  
Unit Kerja  : Badan Siber dan Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun kebijakan teknis, menyelenggarakan, melaporkan dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi potensi dan deteksi terhadap 
ancaman dan celah keamanan di bidang keamanan siber sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan yang berlaku agar terpetakannya potensi kerawanan dan deteksi 
dini terhadap ancaman yang muncul pada keamanan siber nasional 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyusun standar dan kebijakan teknis identifikasi kerawanan dan deteksi 
ancaman sesuai dengan visi misi organisasi dan peraturan yang berlaku 
sbg panduan pelaksanaan identifikasi kerentanan dan deteksi ancaman 

2. Mengendalikan identifikasi kerawanan dan deteksi ancaman sesuai 
prosedur dan aturan yang berlaku untuk mencegah dan mengantisipasi dini 
munculnya ancaman 

3. Memberikan rekomendasi terkait hasil identifikasi kerawanan dan deteksi 
ancaman agar fungsi sharing, sinergi dan integrasi informasi K/L dpt 
berjalan 

4. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

5. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

6. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

7. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

9. Menyusun dan menetapkan strategi manajemen resiko sesuai dengan 
strategi keamanan siber nasional sebagai pedoman dalam pengambilan 
keputusan 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Keakuratan dan ketepatan kebijakan teknis bidang identifikasi kerentanan 
dan deteksi ancaman 

2. Keakuratan, ketepatan dan kerahasiaan hasil Identifikasi kerawanan dan 
deteksi ancaman 

3. Kelancaran penyelenggaraan jaringan informasi terkait hasil identifikasi 
kerawanan dan deteksi ancaman 



III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Standar dan kebijakan teknis identifikasi kerentanan dan deteksi ancaman di 

bidang keamanan 
2. Hasil identifikasi kerawanan dan deteksi ancaman 
3. Rekomendasi peningkatan keamanan sistem dan early warning system hasil 

deteksi 
4. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
5. SKP pribadi dan bawahan 
6. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
7. Laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unitnya 
8. Laporan pelaksanaan tugas 
9. Strategi manajemen resiko 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-5 = 900) 
Pekerjaan yang diarahkan Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi bersifat 

prosedural, rutin dan secara tipikal memberikan jasa atau produk kepada sektor 
pemerintah, infrastruktur kritikal nasional dan sektor publik/swasta. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-3 = 350) 

Jabatan Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi adalah jabatan struktural 
tertinggi di unit kedeputian identifikasi dan deteksi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-3 = 900) 

Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi mengawasi seluruh perencanaan, 
pengarahan, dan pelaksanaan suatu program di bidang identifikasi kerawanan 
dan deteksi ancaman keamanan siber dan sandi. Selain itu juga menyetujui 
rencana kerja tahunan di bidang identifikasi kerawanan dan deteksi ancaman 
keamanan siber dan sandi. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-4 = 100) 
Hubungan dilakukan dengan orang atau kelompok organisasi yang 

berpengaruh dari luar instansi. Hubungan terjadi dalam rapat, pengarahan 
(briefing), pidato, presentasi, dan mungkin memerlukan jawaban yang tidak 
diduga sebelumnya. Persiapan meliputi brifing atau bahan presentasi yang 
memerlukan analisis yang ekstensif oleh pegawai dan bawahan, dan/atau 
meliputi bantuan oleh staf penunjang. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-4 = 125) 

Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi mempengaruhi, memotivasi, atau 
melakukan persuasi terhadap orang atau kelompok untuk dapat menerima 
pendapat atau mengambil tindakan di bidang identifikasi kerawanan dan 
deteksi ancaman keamanan siber dan sandi. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-7 = 930) 

Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi membawahi jabatan yang nilai 
jabatannya pada kelas 15 atau yang setara. 

 
 



F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-5 = 1225) 
Penyeliaan pada tingkat ini memerlukan koordinasi dan integrasi yang luar 

biasa dari sejumlah segmen program pekerjaan profesional manajerial, atau 
pekerjaan administratif yang setara dengan kelas 15 atau yang lebih tinggi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Unit Kerja  : Badan Siber dan Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

900 

  

Tingkat faktor    1- 5 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 350 

  
Tingkat faktor    2- 3 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

900 

  

Tingkat faktor    3- 3 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 100   Tingkat faktor 4A- 4 

  b. Tujuan Hubungan 125   Tingkat faktor 4B- 4 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

930 

  

Tingkat faktor    5- 7 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
1225 

  
Tingkat faktor    6- 5 

Total Nilai 4530 

  

  

Kelas Jabatan 17   4050 – ke atas 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala BSSN 

 
 

ttd 
 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
 

ttd 
 
 

 (Dr. Djoko Setiadi, M.Si) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Deputi Bidang Proteksi  
Unit Kerja  : Badan Siber dan Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun dan mengembangkan strategi, kebijakan teknis, program, dan 
pedoman, menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan proteksi 
pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional, dan ekonomi digital serta 
pelaksanaan diplomasi siber dalam rangka melindungi keamanan siber nasional 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan teknis, program, dan pedoman 
jaminan keamanan informasi, perlindungan informasi kritis nasional, 
perlindungan informasi publik dan pelaksanaan kemitraan dan komunikasi 
strategis dalam rangka proteksi siber 

2. Menyelenggarakan jaminan keamanan informasi, perlindungan informasi 
kritis nasional, perlindungan informasi publik sesuai prosedur dan aturan 
yang berlaku dalam rangka menjamin keamanan di ranah siber 

3. Menyelenggarakan kemitraan dan diplomasi siber serta focal point 
kerjasama baik dalam dan luar negeri sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk mencapai organisasi keamanan siber yang disegani baik 
dalam dan luar negeri 

4. Menyelenggarakan komunikasi strategis bidang siber untuk menanamkan 
budaya keamanan (proteksi) siber pada stakeholder dan pencitraan ranah 
siber yang kondusif 

5. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan jaminan keamanan informasi, 
perlindungan informasi kritis nasional, perlindungan informasi publik dan 
pelaksanaan kemitraan dan komunikasi strategis sesuai dengan kebijakan 
yang telah disusun 

6. Menyelenggarakan sertifikasi elektronik pemerintah dalam rangka 
pemberian jaminan keamanan, keutuhan dan ketersediaan informasi dalam 
transaksi elektronik 

7. Menyusun dan mengembangkan strategi dan kebijakan siber termasuk 
inisiasi perancangan undang-undang di bidang keamanan siber sesuai 
dengan visi misi organisasi dan ketentuan yang berlaku sebagai pondasi 
dasar dalam perlindungan ranah siber indonesia 

8. Memberikan saran dan rekomendasi kepada mitra antar lembaga dalam 
mengidentifikasi dan mengembangkan praktik terbaik keamanan siber 
terhadap pencapaian tujuan organisasi 

9. Mengembangkan strategi keamanan siber nasional berdasarkan hasil 
pemetaan organisasi keamanan siber internasional agar dapat beradaptasi 
dengan tuntutan perkembangan keamanan siber di dunia 

10. Mengembangkan, memelihara, dan menilai perjanjian dan kerjasama 
keamanan kerjasama siber dengan mitra eksternal 



11. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

12. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

13. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

14. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

15. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

16. Berperan dan partisipasi aktif dalam forum-forum internasional yang 
menentukan positioning Indonesia serta pembahasan strategi dan 
kebijakan keamanan siber global yang dapat diadopsi oleh Indonesia 

17. Melakukan peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam konteks 
Confidence Building Measures (CBMs) bilateral maupun multilateral serta 
tindakanjutnya dalam perumusan dan implementasi kebijakan keamanan 
siber di Indonesia 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Ketepatan dan keakuratan kebijakan teknis bidang proteksi 
2. Ketepatan penyelenggaraan jaminan keamanan informasi, perlindungan 

informasi kritis nasional,  perlindungan informasi publik 
3. Ketepatan pembentukan kemitraan bidang siber 
4. Ketepatan dan kebenaran penyelenggaraan komunikasi strategis bidang 

siber 
5. Ketepatan pengendalian kebijakan jaminan keamanan informasi, 

perlindungan informasi kritis nasional,  perlindungan informasi publik dan 
pelaksanaan kemitraan dan komunikasi strategis 

6. Ketepatan penyelenggaraan sertifikasi elektronik pemerintah 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Kebijakan teknis, program, dan pedoman jaminan keamanan informasi, 

perlindungan informasi kritis nasional, perlindungan informasi publik dan 
pelaksanaan kemitraan di bidang siber  

2. Penyelenggaraan jaminan keamanan informasi, perlindungan informasi kritis 
nasional, perlindungan informasi publik 

3. Penyelenggaraan kemitraan dan diplomasi siber serta focal point kerjasama 
baik dalam dan luar negeri 

4. Penyelenggaraan komunikasi strategis bidang siber untuk menanamkan 
budaya keamanan (proteksi) siber pada stakeholder 

5. Pengendalian pelaksanaan kebijakan jaminan keamanan informasi, 
perlindungan informasi kritis nasional, perlindungan informasi publik dan 
pelaksanaan kemitraan dan komunikasi strategis 

6. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik pemerintah 
7. Strategi dan perundang-undangan keamanan siber nasional 
8. Saran dan rekomendasi keamanan informasi organisasi 



9. Strategi keamanan siber nasional 
10. Pengembangan dan evaluasi kerjasama 
11. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
12. SKP Pribadi dan Bawahan 
13. Hasil Coaching dan Counseling untuk kebijakan kepegawaian 
14. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
15. Laporan pelaksanaan tugas 
16. Peran aktif dalam forum-forum internasional 
17. Kerjasama dan kemitraan bilateral dan multilateral 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-5 = 900) 
Deputi Bidang Proteksi mengarahkan suatu program yang ruang lingkup 

maupun dampak program merupakan kepentingan nasional atau kepentingan 
nasional BSSN serta mendapat perhatian yang berkesinambungan dari DPR 
atau dari media masa. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-3 = 350) 

Jabatan Deputi Bidang Proteksi adalah jabatan struktural tertinggi di unit 
kedeputian proteksi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-3 = 900) 

Deputi Bidang Proteksi mengawasi seluruh perencanaan, pengarahan, dan 
pelaksanaan suatu program di bidang proteksi keamanan siber dan sandi. 
Selain itu juga menyetujui rencana kerja tahunan di bidang proteksi keamanan 
siber dan sandi. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-4 = 100) 
Hubungan dilakukan dengan orang atau kelompok organisasi yang 

berpengaruh dari luar instansi. Hubungan terjadi dalam rapat, pengarahan 
(briefing), pidato, presentasi, dan mungkin memerlukan jawaban yang tidak 
diduga sebelumnya. Persiapan meliputi brifing atau bahan presentasi yang 
memerlukan analisis yang ekstensif oleh pegawai dan bawahan, dan/atau 
meliputi bantuan oleh staf penunjang. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-4 = 125) 

Deputi Bidang Proteksi mempengaruhi, memotivasi, atau melakukan 
persuasi terhadap orang atau kelompok untuk dapat menerima pendapat 
atau mengambil tindakan di bidang proteksi keamanan siber dan sandi. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-7 = 930) 

Deputi Bidang Proteksi membawahi jabatan yang nilai jabatannya pada 
kelas 15 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-5 = 1225) 

Penyeliaan pada tingkat ini memerlukan koordinasi dan integrasi yang luar 
biasa dari sejumlah segmen program pekerjaan profesional manajerial, atau 
pekerjaan administratif yang setara dengan kelas 15 atau yang lebih tinggi. 

 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Deputi Bidang Proteksi 
Unit Kerja  : Badan Siber dan Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

900 

  

Tingkat faktor    1- 5 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 350 

  
Tingkat faktor    2- 3 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

900 

  

Tingkat faktor    3- 3 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 100   Tingkat faktor 4A- 4 

  b. Tujuan Hubungan 125   Tingkat faktor 4B- 4 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

930 

  

Tingkat faktor    5- 7 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
1225 

  
Tingkat faktor    6- 5 

Total Nilai 4530 

  

  

Kelas Jabatan 17   4050 – ke atas 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala BSSN 

 
 

ttd 
 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
 

ttd 
 
 

 (Dr. Djoko Setiadi, M.Si) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 
Unit Kerja  : Badan Siber dan Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, menyelenggarakan, mengendalikan dan melaksanakan kebijakan 
teknis di bidang investigasi dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, 
penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden serta manajemen krisis 
siber dan sentra informasi di bidang keamanan siber sesuai prosedur dan 
ketentuan agar dapat menanggulangi dan memulihkan insiden siber nasional 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyusun kebijakan teknis di bidang investigasi dan analisis dampak 
insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan 
pasca insiden di bidang keamanan siber sebagai pedoman 
penanggulangan dan pemulihan insiden siber 

2. Menyelenggarakan manajemen krisis siber dan sentra informasi dalam 
rangka menghadapi insiden siber yang memiliki dampak luas kepada 
beberapa stakeholder sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 
sehingga dampak yang muncul dari insiden dapat diminimalisir 

3. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang investigasi dan 
analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, 
dan pemulihan pasca insiden di bidang keamanan siber 

4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan  sesuai prosedur dan ketentuan 
yang berlaku untuk menentukan kebijakan di bidang investigasi dan analisis 
dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan 
pemulihan pasca insiden di bidang keamanan siber 

5. Menyelenggarakan  koordinasi dan pelaksanaan investigasi dan analisis 
dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan 
pemulihan pasca insiden  di bidang keamanan siber sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur 

6. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

7. Menetapkan  sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

8. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

9. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

10. Mengimplementasikan reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 



11. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

12. Melakukan kerjasama dengan CERT internasional dalam menghadapi 
insiden keamanan siber nasional 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Ketepatan kebijakan teknis di bidang investigasi dan analisis dampak 
insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan 
pasca insiden di bidang keamanan siber sebagai pedoman 
penanggulangan dan pemulihan insiden siber 

2. Kelancaran manajemen krisis siber dan sentra informasi dalam rangka 
menghadapi insiden siber yang memiliki dampak luas kepada beberapa 
stakeholder sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga dampak 
yang muncul dari insiden dapat diminimalisir 

3. Keakuratan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang investigasi dan analisis 
dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan 
pemulihan pasca insiden di bidang keamanan siber 

4. Ketepatan evaluasi dan pelaporan sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk menentukan kebijakan di bidang investigasi dan analisis 
dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan 
pemulihan pasca insiden di bidang keamanan siber 

5. Kelancaran koordinasi dan pelaksanaan investigasi dan analisis dampak 
insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan 
pasca insiden di bidang keamanan siber sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen kebijakan teknis di bidang investigasi dan analisis dampak insiden, 

mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden 
di bidang keamanan siber  

2. Jaring informasi kasus dan penanganan siber 
3. Dokumen pengendalian kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan 
4. Hasil evaluasi dan pelaporan di bidang investigasi dan analisis dampak insiden, 

mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden 
di bidang keamanan siber 

5. Hasil penyelenggaraan koordinasi  investigasi dan analisis dampak insiden, 
mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden 

6. Rencana program tahunan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit kerja 
7. SKP Pribadi dan Bawahan 
8. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
9. Program kerja sesuai dengan kaidah SPIP 
10. Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unitnya 
11. Kerjasama CERT Internasional 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-5 = 900) 
Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan mengarahkan beberapa 

segmen program yang kritis dan rumit. Pekerjaan tersebut berdampak 
langsung dan cukup besar terhadap satu atau beberapa sektor industri penting, 
terhadap misi nasional instansi, atau terhadap pertahanan nasional. 



 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-3 = 350) 

Jabatan Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan adalah jabatan 
struktural tertinggi di unit kedeputian penanggulangan dan pemulihan. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-3 = 900) 

Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan mengawasi seluruh 
perencanaan, pengarahan, dan pelaksanaan suatu program, beberapa 
segmen program (yang dikelola melalui beberapa unit organisasi bawahan), 
atau beberapa fungsi staf yang setara, termasuk pengembangan, penugasan, 
dan pencapaian tujuan dan sasaran pejabat penyelia unit organisasi bawahan. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-4 = 100) 
Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan memiliki hubungan 

dengan orang atau kelompok organisasi yang berpengaruh dari luar instansi, 
pejabat daerah atau nasional atau perwakilan asisiasi perdaganagn, 
kelompok aksi masyarakat, atau organisasi profesi tingkat nasional, 
wartawan media masa, majalah, televisi atau radio tingkat ibukota, daerah, 
atau nasional. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-4 = 125) 

Tujuan hubungan Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan adalah 
mempengaruhi, memotivasi, atau melakukan persuasi terhadap orang atau 
kelompok untuk dapat menerima pendapat atau mengambil tindakan untuk 
mengembangkan tujuan dan sasaran program atau segmen program yang 
diarahkan, atau untuk mendapatkan komitmen atau distribusi sumber daya 
yang sangat penting bila terjadi pertentangan atau perlawanan yang gigih 
yang harus dihadapi karena adanya konflik organisasi atau filosofis yang 
cukup besar, sasaran yang berbeda, keterbatasan sumber daya atau 
pengurangannya, atau isu yang setara. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-7 = 930) 

Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan membawahi jabatan yang 
nilai jabatannya pada kelas 15 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-5 = 1225) 

Penyeliaan yang dilakukan Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 
memerlukan koordinasi dan integrasi yang luar biasa dari sejumlah segmen 
program pekerjaan profesional manajerial, atau pekerjaan administratif yang 
setara dengan kelas 15 atau yang lebih tinggi. Penyeliaan dan pengelolaan 
sumber daya pada tingkat ini meliputi sejumlah keputusan dan tindakan penting 
yang memiliki dampak langsung dan cukup besar terhadap organisasi dan 
program yang dikelola. 

 
 
 
 
 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 
Unit Kerja  : Badan Siber dan Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

900 

  

Tingkat faktor    1- 5 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 350 

  
Tingkat faktor    2- 3 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

900 

  

Tingkat faktor    3- 3 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 100   Tingkat faktor 4A- 4 

  b. Tujuan Hubungan 125   Tingkat faktor 4B- 4 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

930 

  

Tingkat faktor    5- 7 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
1225 

  
Tingkat faktor    6- 5 

Total Nilai 4530 

  

  

Kelas Jabatan 17   4050 – ke atas 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala BSSN 

 
 

ttd 
 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
 

ttd 
 
 

 (Dr. Djoko Setiadi, M.Si) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Deputi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Unit Kerja  : Badan Siber dan Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan, 
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis di bidang 
standardisasi sumber daya, sertifikasi produk, akreditasi lembaga pendidikan dan 
pelatihan dan lembaga sertifikasi profesi sumber daya keamanan siber, serta 
penyidikan, digital forensik, dan penapisan konten sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan untuk menjamin ketersediaan dan kualitas sumber daya keamanan 
siber dan sandi serta kendali terhadap pelanggaran di bidang siber dan sandi 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyelenggarakan standardisasi dan sertifikasi SDM dan akreditasi 
lembaga sertifikasi profesi SDM keamanan siber sesuai dengan prosedur 
dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk menjamin kualitas SDM, 
lembaga diklat serta lembaga sertifikasi SDM 

2. Menyelenggarakan standarisasi dan sertifikasi produk persandian dan 
keamanan siber sesuai  dengan prosedur dan kebijakan yang telah 
ditetapkan untuk menjamin kualitas keamanan produk persandian dan 
keamanan siber yang digunakan secara nasional 

3. Menyelenggarakan dukungan penyidikan, digital forensik dan penapisan 
konten sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk 
pengendalian kejahatan siber 

4. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan standardisasi sumber daya, 
sertifikasi produk, akreditasi lemdiklat dan LSP SDM, penyidikan, digital 
forensik dan penapisan konten  sesuai dengan kebijakan yang telah disusun 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menyusun  laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

10. Menyusun standarisasi SDM keamanan siber dan sandi sesuai dengan 
strategi keamanan siber nasional untuk mencapai SDM keamanan siber 
yang profesional dan kompeten 



11. Menyusun standarisasi produk keamanan siber dan sandi sesuai dengan 
strategi keamanan siber nasional untuk mencapai mutu produk yang handal 
dalam mendukung keamanan siber nasional 

12. Menyusun kebijakan teknis berupa pedoman pelaksanaan dukungan 
penyidikan, digital forensik dan penapisan konten dalam rangka 
mengendalikan kejahatan siber 

13. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi jabatan fungsional 
sandiman sesuai dengan standarisasi SDM untuk menjamin kualitas 
pemangku jabatan fungsional sandiman 

14. Menyelenggarakan akreditasi lembaga sertifikasi profesi keamanan siber 
sesuai dengan standar akreditasi untuk menjamin mutu pelaksanaan 
lembaga sertifikasi profesi keamanan siber 

15. Menyusun kebijakan teknis akreditas LSP sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan akreditasi LSP 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Terselenggaranya standardisasi dan sertifikasi SDM, akreditasi lembaga 
sertifikasi profesi SDM 

2. Terselenggaranya standarisasi dan sertifikasi produk persandian dan 
keamanan siber 

3. Terselenggaranya penyidikan, digital forensik dan penapisan konten sesuai 
prosedur dan ketentuan yang berlaku 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Penyelenggaraan standarisasi dan sertifikasi SDM serta akredtiasi Lembaga 

Sertifikasi profesi  
2. Penyelenggaraan standarisasi dan sertifikasi produk persandian dan 

keamanan siber 
3. Penyelenggaraan penyidikan, digital forensik dan penapisan konten 
4. Dokumen evaluasi pelaksanaan kebijakan 
5. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
6. SKP Pribadi dan Bawahan 
7. Hasil Coaching dan Counseling untuk kebijakan kepegawaian 
8. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
9. Laporan pelaksanaan tugas 
10. Standar SDM Keamanan Siber dan Sandi 
11. Standar keamanan produk siber dan sandi 
12. Pedoman penyidikan, forensik digital dan penapisan konten 
13. LSP yang sudah terakreditasi 
14. Peraturan Akreditasi LSP 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-5 = 900) 
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian mengarahkan program atau 

segmen program yang sangat penting seperti standarisasi dan sertifikasi SDM 
siber dan sandi, standarisasi dan sertifikasi produk siber dan sandi, 
pengendalian informasi, analisis kripto, dan digital forensik. Program yang 
diarahkan tersebut mempengaruhi pada peralatan persandian yang beredar di 
Indonesia, mempengaruhi SDM yang bekerja di bidang siber dan sandi, dan 
mempengaruhi konten negatif yang beredar di masyarakat. 



 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-3 = 350) 

Jabatan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian adalah jabatan 
struktural tertinggi di unit kedeputian pemantauan dan pengendalian. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-3 = 900) 

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian mengawasi seluruh 
perencanaan, pengarahan, dan pelaksanaan suatu program di bidang SDM 
dan produk siber dan sandi, serta penapisan konten, digital forensik, dan 
analisis kripto. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-4 = 100) 
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian memiliki hubungan dengan 

orang atau kelompok organisasi yang berpengaruh dari luar instansi, pejabat 
daerah atau nasional atau perwakilan asisiasi perdaganagn, kelompok aksi 
masyarakat, atau organisasi profesi tingkat nasional, wartawan media masa, 
majalah, televisi atau radio tingkat ibukota, daerah, atau nasional. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-4 = 125) 

Tujuan hubungan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian adalah 
mempengaruhi, memotivasi, atau melakukan persuasi terhadap orang atau 
kelompok untuk dapat menerima pendapat atau mengambil tindakan untuk 
mengembangkan tujuan dan sasaran program atau segmen program yang 
diarahkan, atau untuk mendapatkan komitmen atau distribusi sumber daya 
yang sangat penting bila terjadi pertentangan atau perlawanan yang gigih 
yang harus dihadapi karena adanya konflik organisasi atau filosofis yang 
cukup besar, sasaran yang berbeda, keterbatasan sumber daya atau 
pengurangannya, atau isu yang setara. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-7 = 930) 

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian membawahi jabatan yang 
nilai jabatannya pada kelas 15 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-5 = 1225) 

Penyeliaan yang dilakukan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
memerlukan koordinasi dan integrasi yang luar biasa dari sejumlah segmen 
program pekerjaan profesional manajerial, atau pekerjaan administratif yang 
setara dengan kelas 15 atau yang lebih tinggi. Penyeliaan dan pengelolaan 
sumber daya pada tingkat ini meliputi sejumlah keputusan dan tindakan penting 
yang memiliki dampak langsung dan cukup besar terhadap organisasi dan 
program yang dikelola. 

 
 
 
 
 
 
 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Unit Kerja  : Badan Siber dan Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

900 

  

Tingkat faktor    1- 5 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 350 

  
Tingkat faktor    2- 3 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

900 

  

Tingkat faktor    3- 3 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 100   Tingkat faktor 4A- 4 

  b. Tujuan Hubungan 125   Tingkat faktor 4B- 4 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

930 

  

Tingkat faktor    5- 7 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
1225 

  
Tingkat faktor    6- 5 

Total Nilai 4530 

  

  

Kelas Jabatan 17   4050 – ke atas 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala BSSN 

 
 

ttd 
 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
 

ttd 
 
 

 (Dr. Djoko Setiadi, M.Si) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan perumuskan, penyelenggarakan, penyiapkan, dan evaluasi 
kebijakan teknis di bidang perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan 
administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam 
rangka mendukung kebijakan organisasi 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Merumuskan kebijakan teknis penyusunan perencanaan program dan 
anggaran, pengelolaan kinerja, serta pengelolaan dan administrasi 
keuangan  

2. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan program dan anggaran, 
pengelolaan kinerja, serta pengelolaan dan administrasi keuangan 

3. Menyiapkan rumusan program dan anggaran, pengelolaan kinerja, serta 
keuangan tahunan BSSN untuk dibahas dalam rapat antar unit kerja, rapat 
dengar pendapat, dan rapat lainnya 

4. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan perencanaan 
program dan anggaran, pengelolaan kinerja, serta pengelolaan dan 
administrasi keuangan 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

10. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan penyusunan perencanaan 
program dan anggaran, pengelolaan kinerja, serta pengelolaan administrasi 
keuangan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Keakuratan, kesesuaian, keefektifan, dan keharmonisan perumusan 
kebijakan teknis penyusunan perencanaan program dan anggaran, 
pengelolaan kinerja, serta pengelolaan dan administrasi keuangan  



2. Keakuratan, kelancaran, keefektifan, dah kualitas penyelenggaraan 
penyusunan perencanaan program dan anggaran, pengelolaan kinerja, 
serta pengelolaan dan administrasi keuangan 

3. Keakuratan, kesesuaian, dan kualitas rumusan program dan anggaran, 
pengelolaan kinerja, serta keuangan tahunan BSSN 

4. Ketepatan, kualitas, dan keefektifan pelaksanaan kebijakan teknis 
penyusunan perencanaan program dan anggaran, pengelolaan kinerja, 
serta pengelolaan dan administrasi keuangan 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen kebijakan teknis penyusunan perencanaan program dan anggaran, 

pengelolaan kinerja, serta pengelolaan dan administrasi keuangan  
2. Dokumen perencanaan program dan anggaran, pengelolaan kinerja, serta 

pengelolaan dan administrasi keuangan 
3. Dokumen rumusan program dan anggaran, pengelolaan kinerja, serta 

keuangan tahunan BSSN 
4. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan program 

dan anggaran, pengelolaan kinerja, serta pengelolaan dan administrasi 
keuangan 

5. Dokumen program kerja tahunan 
6. Dokumen sasaran kinerja pribadi dan bawahan 
7. Hasil coaching, counseling, dan monitoring untuk kebijakan kepegawaian 
8. Laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unitnya 
9. Pengawasaan pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan anggaran, 

pengelolan kinerja dan pengelolaan administrasi keuangan 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-3 = 550) 

Jabatan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki lingkup 
pekerjaan yang mencakup segmen program atau pekerjaan yang diarahkan 
bersifat pekerjaan administratif dan kegiatan, fungsi, atau jasa yang diberikan 
secara langsung mempengaruhi pekerjaan instansi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-2 = 250) 

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, bertanggung jawab kepada 
Sekretaris Utama yang merupakan jabatan struktural tertinggi di lingkungan 
sekretariatan. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Jabatan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki kewenangan 
penyeliaan dalam menjalankan wewenang manajerial untuk menetapkan 
rencana dan jadwal kerja tahunan, memastikan pelaksanaan (oleh unit 
organisasi yang lebih rendah atau yang lain) tujuan dan sasaran segmen 
program atau fungsi yang diawasi dan  menentukan tujuan dan sasaran yang 
perlu ditekankan, menentukan pendekatan atau solusi terbaik untuk 
menyelesaikan masalah anggaran, dan merencanakan kebutuhan staf jangka 
panjang, termasuk apakah akan mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain 
serta mengevaluasi kinerja bawahan. 

 
. 



D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 
a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan hubungan dengan 
pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di unit utama 
organisasi/kedeputian BSSN. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Hubungan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan bertujuan  untuk 
menjamin bahwa informasi terkait perencanaan program dan anggaran yang 
diberikan kepada pihak luar tepat dan konsisten, untuk merencanakan dan 
mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar 
organisasi dan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat diantara pejabat 
penyelia. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan mengalami kesulitan dalam 
pengarahan pekerjaan dengan jabatan Kelas 13 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-3 = 975) 

Dalam rangka melaksanakan penyeliaan, Kepala Biro Perencanaan dan 
Keuangan memerlukan koordinasi, integrasi, atau konsolidasi pekerjaan 
administratif yang setara dengan kelas 11 atau kelas 12. Kepala Biro 
Perencanaan dan Keuangan melaksanakan pekerjaan bersifat analisis, 
penafsiran, penilaian, evaluasi, atau kreatif. Pekerjaan tersebut menuntut 
penyelia menyelesaikan konflik dan mempertahankan kesesuaian penafsiran, 
penilaian, logika dan penerapan kebijakan, karena fakta, informasi, dan 
keadaan sering bervariasi; pedoman tidak lengkap dan tidak dengan segera 
memberikan hasil yang identik; dan perbedaan penilaian, rekomendasi, 
tafsiran, atau keputusan dapat berakibat terhadap pekerjaan bawahan lain. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

550 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 250 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 3180 

  

  

Kelas Jabatan 15   (3155-3600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
 

ttd 
 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
 

ttd 
 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia  
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan, dan mengevaluasi 
pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan dan pengembangan organisasi, tata 
laksana dan reformasi birokrasi serta pembinaan dan pemberian dukungan 
administrasi kepegawaian dalam rangka mendukung kebijakan organisasi sesuai 
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyelenggarakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana 

sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendukung rencana strategis 
organisasi 

2. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi 
pengembangan kompetensi dan mutasi pegawai sesuai dengan aturan dan 
prosedur yang berlaku untuk mendukung SDM yang berkualitas 

3. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi 
kesejahteraan dan kinerja individu sesuai dengan aturan dan prosedur yang 
berlaku untuk mendukung terbentuknya SDM yang berintegritas sesuai 
dengan nilai organisasi 

4. Merumuskan kebijakan teknis organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, 
pengembangan kompetensi dan mutasi serta kesejahteraan dan kinerja 
pegawai sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
mencapai tujuan organisasi 

5. Mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan tata 
laksana, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian 
sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung 
kebijakan organisasi 

6. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

7. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

8. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

9. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung-jawaban 



11. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi 
pelaksanaan reformasi birokrasi internal sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk mendukung reformasi birokrasi pemerintah 
 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Terlaksananya pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana 
2. Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemberian dukungan adminitrasi 

pengembangan kompetensi dan mutasi pegawai 
3. Terlaksananya pembinaan dan pemberian dukungan administrasi 

kesejahteraan dan kinerja individu 
4. Kevalidan hasil evaluasi pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi 

dan tata laksana serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi 
kepegawaian 

5. Terlaksananya pembinaan dan pemberian dukungan administrasi 
pelaksanaan reformasi birokrasi internal 

6. Ketepatan perumusan kebijakan teknis organisasi, tata laksana, reformasi 
birokrasi, pengembangan kompetensi dan mutasi serta kersejahteraan dan 
kinerja pegawai 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen hasil pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana 
2. Dokumen hasil pembinaan dan pemberian dukungan administrasi 

pengembangan kompetensi dan mutasi pegawai 
3. Dokumen hasil pembinaan dan pemberian dukungan administrasi 

kesejahteraan dan kinerja individu 
4. Kebijakan teknis organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, pengembangan 

kompetensi dan mutasi serta kesejahteraan dan kinerja pegawai 
5. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan 

tata laksana, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian 
6. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
7. SKP pribadi dan bawahan 
8. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
9. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
10. Laporan pelaksanaan tugas 
11. Dokumen hasil pemberian dukungan administrasi reformasi birokrasi 

 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-3 = 550) 

Pada Jabatan Kepala Biro Organisasi dan SDM, lingkup pekerjaan 
mencakup: Segmen program atau pekerjaan yang diarahkan bersifat pekerjaan 
administratif terkait organisasi dan SDM. Kegiatan, fungsi, atau jasa yang 
diberikan secara langsung mempengaruhi pekerjaan instansi 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-2 = 250) 

Jabatan Kepala Biro Organisasi dan SDM, bertanggung jawab kepada 
suatu jabatan yang berada satu tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi 
atau jabatan yang setara atau lebih tinggi dalam mata rantai pengawasan 
langsung. 



 
 

C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 
Wewenang kepenyeliaan dan manajer Kepala Biro Organisasi dan SDM 

adalah menjalankan wewenang manajerial untuk menetapkan rencana dan 
jadwal kerja tahunan dan multi tahun di lingkungan sendiri atau pekerjaan yang 
dikontrakkan, memastikan pelaksanaan (oleh unit organisasi yang lebih rendah 
atau yang lain) tujuan dan sasaran segmen program atau fungsi yang diawasi, 
menentukan tujuan dan sasaran yang perlu ditekankan, menentukan 
pendekatan atau solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah anggaran, dan 
merencanakan kebutuhan staf jangka panjang, termasuk apakah akan 
mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain, serta mengevaluasi kinerja 
bawahan. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Biro Organisasi dan SDM memiliki hubungan dengan pihak-pihak 

di bawah ini, antara lain:   
1. Pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi, dan staf biro dan organisasi 

utama dalam instansi; 
2. Staf penunjang kantor pusat instansi; atau pegawai yang setara dalam 

instansi lain; 
3. Asisten staf ahli DPR; 
4. Pejabat asosiasi perdagangan daerah atau organisasi keahlian tingkat 

nasional, kelompok aksi masyarakat, atau organisasi profesional; 
dan/atau pejabat penyelia instansi pemerintah. 
 

b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 
Tujuan hubungan Kepala Biro Organisasi dan SDM adalah untuk 

menimbang, mempertahankan atau merundingkan proyek, segmen program 
unit organisasi yang diarahkan untuk memperoleh sumber daya dan 
kesesuaian dengan kebijakan, peraturan, atau kontrak yang sudah 
ditetapkan. Hubungan biasanya partisipasi aktif dalam konferensi, rapat, 
pemeriksaan atau presentasi masalah atau isu berdampak cukup besar 
pada program atau segmen program yang diarahkan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kepala Biro Organisasi dan SDM mengalami kesulitan dalam pengarahan 
pekerjaan dengan jabatan kelas 9 atau 10 yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F5-3 = 975) 

Kepala Biro Organisasi dan SDM memerlukan koordinasi, integrasi, atau 
konsolidasi pekerjaan administratif, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang 
setara dengan kelas 11 atau kelas 12, atau pekerjaan kelas 9 atau kelas 10 
dimana penyelia memiliki wewenang teknis penuh dan final terhadap 
pekerjaannya. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Biro Organisasi dan SDM 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

550 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 250 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 3180 

  

  

Kelas Jabatan 15   (3155-3600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
 

ttd 
 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
 

ttd 
 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, mengarahkan dan 
membangun pelaksanaan tugas menyusun peraturan perundang-undangan dan 
pelaksanaan advokasi hukum, melaksanakan koordinasi kegiatan kerja sama di 
bidang keamanan siber, pengelolaan komunikasi publik serta pengelolaan 
dukungan strategis pimpinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
dalam rangka mendukung kebijakan organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Merumuskan kebijakan teknis penyusunan dan harmonisasi peraturan 

perundang-undangan, pelayanan dan dokumentasi hukum, pelaksanaan 
kerjasama dan hubungan antar lembaga serta pelayanan informasi kepada 
masyarakat dan dukungan strategis pimpinan 

2. Menyelenggarakan penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-
undangan, pelayanan dan dokumentasi hukum, pelaksanaan kerjasama 
dan hubungan antar lembaga serta pelayanan informasi kepada 
masyarakat dan dukungan strategis pimpinan 

3. Mengevaluasi penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-
undangan, pelayanan dan dokumentasi hukum, pelaksanaan kerjasama 
dan hubungan antar lembaga serta pelayanan informasi kepada 
masyarakat dan dukungan strategis pimpinan 

4. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

5. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

6. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

7. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Ketepatan kebijakan teknis di lingkungan Biro Hukum dan Hubungan 
Masyarakat 

2. Ketepatan, keefektifan, kesesuaian dan keharmonisan pelaksanaan tugas 
di lingkungan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  



3. Kesesuaian, kebenaran data dan kevalidan hasil evaluasi pelaksanaan 
tugas di lingkungan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen konsep rumusan kebijakan penyusunan dan harmonisasi peraturan 

perundang-undangan, pelayanan dan dokumentasi hukum, pelaksanaan 
kerjasama dan hubungan antar lembaga serta pelayanan informasi kepada 
masyarakat dan dukungan strategis pimpinan 

2. Dokumen hasil kegiatan penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-
undangan, pelayanan dan dokumentasi hukum, pelaksanaan kerjasama dan 
hubungan antar lembaga serta pelayanan informasi kepada masyarakat dan 
dukungan strategis pimpinan 

3. Hasil kegiatan evaluasi penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-
undangan, pelayanan dan dokumentasi hukum, pelaksanaan kerjasama dan 
hubungan antar lembaga serta pelayanan informasi kepada masyarakat dan 
dukungan strategis pimpinan 

4. Program kerja (KAK/RAB) tahunan  
5. SKP Pribadi dan Bawahan  
6. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian  
7. Laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unitnya  

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-3 = 550) 
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mengarahkan pekerjaan 

yang bersifat pekerjaan teknis, pekerjaan administratif, atau pekerjaan 
profesional. Segmen program atau pekerjaan yang diarahkan mencakup suatu 
daerah ibukota, suatu daerah, atau suatu daerah kecil di beberapa daerah.  
Jabatan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat berdampak pada: 
Kegiatan, fungsi, atau jasa yang diberikan secara langsung mempengaruhi 
pekerjaan instansi, pekerjaan instansi lain, operasi sektor industri, atau 
masyarakat luas. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-2 = 250) 

Kepala Biro Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat bertanggung jawab 
kepada suatu jabatan yang berada satu tingkat di bawah jabatan struktural 
tertinggi atau jabatan yang setara atau lebih tinggi dalam mata rantai 
pengawasan langsung dalam hal ini Sekretaris Utama. 

 
 

C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 
Wewenang kepenyeliaan dan manajer Kepala Biro Hukum dan Hubungan 

Masyarakat adalah menjalankan wewenang manajerial untuk menetapkan 
rencana dan jadwal kerja tahunan dan multi tahun di lingkungan sendiri atau 
pekerjaan yang dikontrakkan, memastikan pelaksanaan (oleh unit organisasi 
yang lebih rendah atau yang lain) tujuan dan sasaran segmen program atau 
fungsi yang diawasi, menentukan tujuan dan sasaran yang perlu ditekankan, 
menentukan pendekatan atau solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah 
anggaran, dan merencanakan kebutuhan staf jangka panjang, termasuk 
apakah akan mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain, serta mengevaluasi 
kinerja bawahan. 



D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 
a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat memiliki hubungan 
dengan pihak-pihak di bawah ini, antara lain:   
1. Pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi, dan staf biro dan organisasi 

utama dalam instansi; 
2. Staf penunjang kantor pusat instansi; atau pegawai yang setara dalam 

instansi lain; 
3. Asisten staf ahli DPR; 
4. Pejabat asosiasi perdagangan daerah atau organisasi keahlian tingkat 

nasional, kelompok aksi masyarakat, atau organisasi profesional; 
dan/atau pejabat penyelia instansi pemerintah. 
 

b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 
Tujuan hubungan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah 

untuk menimbang, mempertahankan atau merundingkan proyek, segmen 
program unit organisasi yang diarahkan untuk memperoleh sumber daya 
dan kesesuaian dengan kebijakan, peraturan, atau kontrak yang sudah 
ditetapkan. Hubungan biasanya partisipasi aktif dalam konferensi, rapat, 
pemeriksaan atau presentasi masalah atau isu berdampak cukup besar 
pada program atau segmen program yang diarahkan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mengalami kesulitan dalam 
pengarahan pekerjaan dengan jabatan kelas 9 atau 10 yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F5-3 = 975) 

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat memerlukan koordinasi, 
integrasi, atau konsolidasi pekerjaan administratif, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 11 atau kelas 12, atau pekerjaan kelas 
9 atau kelas 10 dimana penyelia memiliki wewenang teknis penuh dan final 
terhadap pekerjaannya. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

550 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 250 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 3180 

  

  

Kelas Jabatan 15   (3155-3600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
 

ttd 
 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
 

ttd 
 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Biro Umum 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan membangun 
administrasi pengelolaan tata usaha dan kearsipan, urusan rumah tangga, 
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta layanan pengadaan barang dan 
jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka 
mendukung kebijakan organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan administrasi  pengelolaan tata 

usaha dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan Barang Milik 
Negara, dan layanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan yang berlaku 

2. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha dan kearsipan, 
kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan layanan pengadaan  barang dan 
jasa sesuai dengan rencana program/kebijakan dan sasaran Biro Umum 
untuk menunjang program kerja BSSN sesuai yang diharapkan 

3. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha dan kearsipan, 
kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan layanan pengadaan  barang dan 
jasa sesuai dengan rencana program/kebijakan dan sasaran Biro Umum 
untuk menunjang program kerja BSSN sesuai yang diharapkan 

4. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

5. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

6. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

7. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Ketepatan dan kesesuaian kebijakan teknis pelaksanaan administrasi  
pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan, rumah tangga, pengelolaan 
BMN dan layanan pengadaan barang dan jasa  

2. Kelancaran dan keefektifan pengelolaan tata usaha dan kearsipan, rumah 
tangga, pengelolaan BMN dan layanan pengadaan barang dan jasa 



3. Keefektifan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan administrasi 
pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan, rumah tangga, pengelolaan 
BMN dan layanan pengadaan barang dan jasa 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Rumusan kebijakan teknis pelaksanaan administrasi pengelolaan urusan tata 

usaha dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan Barang Milik Negara, 
dan layanan pengadaan barang dan jasa  

2. Laporan kegiatan  pengelolaan  tata usaha dan kearsipan, kerumahtanggaan, 
pengelolaan BMN, dan layanan pengadaan  barang dan jasa 

3. Laporan Kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan 
administrasi pengelolaan urusantata usaha dan kearsipan, rumah tangga, 
pengelolaan BMN dan layanan pengadaan barang dan jasa 

4. SKP Pribadi dan Bawahan 
5. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
6. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
7. Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unitnya 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-3 = 550) 
Kepala Biro Umum, lingkup pekerjaan mencakup: Segmen program atau 

pekerjaan yang diarahkan bersifat pekerjaan administratif. Kegiatan, fungsi, 
atau jasa yang diberikan secara langsung mempengaruhi pekerjaan instansi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-2 = 250) 

Kepala Biro Umum bertanggung jawab kepada jabatan yang berada satu 
tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi di lingkungan sekretariat utama 
yang dalam hal ini Sekretaris Utama. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Kepala Biro Umum memiliki kewenangan penyeliaan dalam menjalankan 
wewenang manajerial untuk menetapkan rencana dan jadwal kerja tahunan 
dibagian biro umum, memastikan pelaksanaan dan sasaran segmen program 
atau fungsi yang diawasi, menentukan tujuan dan sasaran yang perlu 
ditekankan, menentukan pendekatan atau solusi terbaik untuk menyelesaikan 
masalah anggaran, dan merencanakan kebutuhan staf jangka panjang, 
termasuk apakah akan mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Biro Umum memiliki hubungan kerja dilakukan dengan pejabat 

penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di lapangan atau unit 
utama organisasi dalam instansi.   

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Tujuan Kepala Biro Umum hubungan adalah menjamin bahwa informasi 
yang diberikan kepada pihak luar tepat dan konsisten, untuk merencanakan 
dan mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar 
organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain. 



E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 
Kepala Biro Umum mengalami kesulitan dalam pengarahan pekerjaan 

dengan jabatan Kelas 13 atau yang setara. 
 

F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F5-3 = 975) 
Jabatan Kepala Biro Umum, jabatan yang diselia memerlukan koordinasi, 

integrasi, atau konsolidasi pekerjaan administratif, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 11 atau kelas 12, atau pekerjaan kelas 
9 atau kelas 10 dimana penyelia memiliki wewenang teknis penuh dan final 
terhadap pekerjaannya. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Biro Umum 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

550 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 250 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 3180 

  

  

Kelas Jabatan 15   (3155-3600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
 

ttd 
 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
 

ttd 
 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko  
     Pemerintah 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan kebijakan, menyelenggarakan penilaian resiko, memberikan 
rekomendasi dan menentukan informasi yang akan didiseminasi berdasarkan 
peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan identifikasi kerentanan 
di sektor pemerintah 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Merumuskan kebijakan teknis dan standar identifikasi kerentanan dan 

penilaian risiko keamanan di sektor pemerintah sesuai dengan prosedur 
dan peraturan yang berlaku sebagai panduan pelaksanaan identifikasi 
kerentanan di sektor pemerintah 

2. Menyelenggarakan identifikasi kerawanan dan penilaian risiko keamanan 
pada data aset sektor pemerintah sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku agar dapat diidentifikasi celah kerawanan pada infrastruktur 
teknologi informasi 

3. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan sistem di sektor 
pemerintah sesuai dengan hasil identifikasi yang didapatkan agar konsep 
rekomendasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan stakeholder 

4. Menyelenggarakan kemitraan (kolaborasi) dengan melakukan koordinasi 
hasil identifikasi kerawanan dan penilaian risiko di sektor pemerintah agar 
fungsi sharing, sinergi dan integrasi informasi K/L dapat berjalan 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Keakuratan dan ketepatan rumusan kebijakan teknis identifikasi kerentanan 
dan risiko keamanan sektor pemerintah  

2. Keakuratan, ketepatan dan kerahasiaan daftar kerentanan dan risiko 
keamanan pada infrastruktur teknologi informasi pada sektor pemerintah 



3. Kesesuaian rekomendasi dengan hasil identifikasi dan penilaian risiko  
dalam rangka peningkatan sistem infrastruktur teknologi informasi pada 
sektor pemerintah 

4. Kelancaran penyelenggaraan diplomasi terkait hasil identifikasi kerawanan 
dan penilaian risiko pada sektor pemerintah 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Rumusan Kebijakan teknis dan standar identifikasi kerentanan dan penilaian 

risiko keamanan di sektor pemerintah  
2. Daftar kerentanan dan risiko keamanan pada infrastruktur teknologi informasi 

pada sektor pemerintah 
3. Rekomendasi hasil identifikasi kerawanan dan penilaian risiko pada sektor 

pemerintah 
4. Terselenggaranya kemitraan (kolaborasi) di bidang siber terkait hasil 

identifikasi kerawanan dan penilaian risiko di sektor pemerintah 
5. SKP Pribadi dan Bawahan 
6. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
7. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
8. Laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unitnya 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-3 = 550) 
Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Pemerintah 

mengarahkan segmen program atau pekerjaan yang diarahkan bersifat 
pekerjaan teknis, yang meliputi identifikasi kerentanan dan penilaian risiko 
serta memberikan rekomendasi peningkatan keamanan siber pemerintah. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-2 = 250) 

Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Pemerintah 
bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi yang 
merupakan jabatan struktural tertinggi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Pemerintah 
menjalankan wewenang manajerial untuk menetapkan rencana dan jadwal 
kerja tahunan dan multi tahun di lingkungan sendiri atau pekerjaan yang 
dikontrakkan. Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Pemerintah 
memastikan pelaksanaan (oleh unit organisasi yang lebih rendah atau yang 
lain) tujuan dan sasaran segmen program atau fungsi yang diawasi. Direktur 
Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Pemerintah menentukan tujuan 
dan sasaran yang perlu ditekankan, menentukan pendekatan atau solusi 
terbaik untuk menyelesaikan masalah anggaran, dan merencanakan 
kebutuhan staf jangka Panjang. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-3 = 75) 
Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Pemerintah 

berhubungan dengan pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi di dalam 
instansinya dan pejabat penyelia yang lebih tinggi di instansi lain. 

 



b. Tujuan Hubungan (F4B-3= 100) 
Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Pemerintah 

menjamin bahwa informasi yang diberikan kepada pihak luar tepat dan 
konsisten, untuk merencanakan dan mengkoordinasikan pekerjaan dengan 
pegawai yang berada di luar organisasi bawahan, dan/atau untuk 
menyelesaikan perbedaan pendapat diantara pejabat penyelia, pegawai dan 
pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-5 = 605) 

Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Pemerintah 
mengalami kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan kelas 13 
atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-4 = 1120) 

Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Pemerintah 
memerlukan koordinasi pekerjaan teknis kelas 12 ke bawah di lingkungan 
direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Pemerintah. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko  
     Pemerintah 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

550 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 250 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 75   Tingkat faktor 4A- 3 

  b. Tujuan Hubungan 100   Tingkat faktor 4B- 3 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

650 

  

Tingkat faktor    5- 5 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
1120 

  
Tingkat faktor    6- 4 

Total Nilai 3520 

  

  

Kelas Jabatan 15   (3155-3600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 

 
 

ttd 
 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
 

ttd 
 
 

 (Drs.Dharma Pongrekun, M.M., M.H) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko  
     Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan kebijakan, menyelenggarakan penilaian resiko, memberikan 
rekomendasi dan menentukan informasi yang akan didiseminasi berdasarkan 
peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan identifikasi kerentanan 
di sektor Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Merumuskan kebijakan teknis identifikasi dan standar kerentanan dan 

penilaian risiko keamanan di sektor IIKN sesuai dengan prosedur dan 
peraturan yang berlaku sebagai panduan pelaksanaan identifikasi 
kerentanan di sektor IIKN 

2. Menyelenggarakan identifikasi kerawanan dan penilaian risiko keamanan 
pada data aset sektor IIKN sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku agar dapat diidentifikasi celah kerawanan pada infrastruktur 
teknologi informasi 

3. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan sistem di sektor 
IIKN sesuai dengan hasil identifikasi yang didapatkan agar konsep 
rekomendasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan stakeholder 

4. Menyelenggarakan kemitraan (kolaborasi) dengan melakukan koordinasi 
hasil identifikasi kerawanan dan penilaian risiko di sektor IIKN agar fungsi 
sharing, sinergi dan integrasi informasi K/L dapat berjalan 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 

reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Keakuratan dan ketepatan rumusan kebijakan teknis identifikasi kerentanan 
dan risiko keamanan sektor IIKN  

2. Keakuratan, ketepatan dan kerahasiaan daftar kerentanan dan risiko 
keamanan pada infrastruktur teknologi informasi pada sektor IIKN 



3. Kesesuaian rekomendasi dengan hasil identifikasi dan penilaian risiko 
dalam rangka peningkatan sistem infrastruktur teknologi informasi pada 
sektor IIKN 

4. Kelancaran penyelenggaraan diplomasi terkait hasil identifikasi kerawanan 
dan penilaian risiko pada sektor IIKN 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Rumusan Kebijakan teknis dan standar identifikasi kerentanan dan penilaian 

risiko keamanan di sektor IIKN  
2. Daftar kerentanan dan risiko keamanan pada infrastruktur teknologi informasi 

pada sektor IIKN 
3. Rekomendasi hasil identifikasi kerawanan dan penilaian risiko pada sektor IIKN 
4. Terselenggaranya kemitraan (kolaborasi) di bidang siber terkait hasil 

identifikasi pada sektor IIKN 
5. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
6. Laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unitnya 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-3 = 550) 
Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi 

Kritis Nasional mengarahkan segmen program atau pekerjaan yang diarahkan 
bersifat pekerjaan teknis, yang meliputi identifikasi kerentanan dan penilaian 
risiko serta memberikan rekomendasi peningkatan keamanan infrastruktur 
informasi kritis nasional. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-2 = 250) 

Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi 
Kritis Nasional bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Identifikasi dan 
Deteksi yang merupakan jabatan struktural tertinggi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi 
Kritis Nasional bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Identifikasi dan 
Deteksi yang merupakan jabatan struktural tertinggi. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-3 = 75) 
Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur 

Informasi Kritis Nasional berhubungan dengan pejabat penyelia yang 
kelasnya lebih tinggi di dalam instansinya dan pejabat penyelia yang lebih 
tinggi di instansi lain. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-3= 100) 

Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur 
Informasi Kritis Nasional menjamin bahwa informasi yang diberikan kepada 
pihak luar tepat dan konsisten, untuk merencanakan dan 
mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar 
organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
diantara pejabat penyelia, pegawai dan pihak lain. 

 



E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-5 = 605) 
Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi 

Kritis Nasional mengalami kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan 
jabatan kelas 13 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F5-3 = 975) 

Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi 
Kritis Nasional memerlukan koordinasi pekerjaan teknis kelas 12 ke bawah di 
lingkungan direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko infrastruktur 
informasi kritikal nasional. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko  
     Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

550 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 250 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 75   Tingkat faktor 4A- 3 

  b. Tujuan Hubungan 100   Tingkat faktor 4B- 3 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

650 

  

Tingkat faktor    5- 5 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
1120 

  
Tingkat faktor    6- 4 

Total Nilai 3520 

  

  

Kelas Jabatan 15   (3155-3600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 

 
 

ttd 
 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
 

ttd 
 
 

 (Drs.Dharma Pongrekun, M.M., M.H) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko  
     Ekonomi Digital 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan kebijakan, melakukan penilaian resiko, memberikan rekomendasi 
dan menentukan informasi yang akan didiseminasi berdasarkan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan Identifikasi kerentanan di sektor 
ekonomi digital 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Merumuskan kebijakan teknis dan standar identifikasi kerentanan dan 

penilaian risiko keamanan di sektor ekonomi digital sesuai dengan prosedur 
dan peraturan yang berlaku sebagai panduan pelaksanaan identifikasi 
kerentanan di sektor ekonomi digital 

2. Menyelenggarakan identifikasi kerawanan dan penilaian risiko keamanan 
pada data aset sektor ekonomi digital sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku agar dapat diidentifikasi celah kerawanan pada 
infrastruktur teknologi informasi 

3. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan sistem di sektor 
ekonomi digital sesuai dengan hasil identifikasi yang didapatkan agar 
konsep rekomendasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan stakeholder 

4. Menyelenggarakan kemitraan (kolaborasi) dengan melakukan koordinasi 
hasil identifikasi kerawanan dan penilaian risiko di sektor ekonomi digital 
agar fungsi sharing, sinergi dan integrasi informasi K/L dapat berjalan 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Keakuratan dan ketepatan rumusan kebijakan teknis identifikasi kerentanan 
dan risiko keamanan sektor ekonomi digital 



2. Keakuratan, ketepatan dan kerahasiaan daftar kerentanan dan risiko 
keamanan pada infrastruktur teknologi informasi pada sektor ekonomi 
digital 

3. Kesesuaian rekomendasi dengan hasil identifikasi dan penilaian risiko 
dalam rangka peningkatan sistem infrastruktur teknologi informasi pada 
sektor ekonomi digital 

4. Kelancaran penyelenggaraan diplomasi terkait hasil identifikasi kerawanan 
dan penilaian risiko pada sektor ekonomi digital 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Rumusan Kebijakan teknis dan standar identifikasi kerentanan dan penilaian 

risiko keamanan di sektor ekonomi digital 
2. Daftar kerentanan dan risiko keamanan pada infrastruktur teknologi informasi 

pada sektor ekonomi digital 
3. Rekomendasi hasil identifikasi kerawanan dan penilaian risiko pada sektor 

ekonomi digital 
4. Terselenggaranya kemitraan di bidang siber terkait hasil identifikasi pada 

sektor ekonomi digital 
5. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
6. Laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unitnya 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-3 = 550) 
Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Ekonomi Digital 

mengarahkan segmen program atau pekerjaan yang diarahkan bersifat 
pekerjaan teknis, yang meliputi identifikasi kerentanan dan penilaian risiko 
ekonomi digital  serta memberikan rekomendasi peningkatan keamanan. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-2 = 250) 

Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Ekonomi Digital 
bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi yang 
merupakan jabatan struktural tertinggi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Ekonomi Digital 
menjalankan wewenang manajerial untuk menetapkan rencana dan jadwal 
kerja tahunan dan multi tahun di lingkungan sendiri atau pekerjaan yang 
dikontrakkan, memastikan pelaksanaan (oleh unit organisasi yang lebih rendah 
atau yang lain) tujuan dan sasaran segmen program atau fungsi yang diawasi, 
menentukan tujuan dan sasaran yang perlu ditekankan, menentukan 
pendekatan atau solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah anggaran, dan 
merencanakan kebutuhan staf jangka panjang. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-3 = 75) 
Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Ekonomi Digital 

berhubungan dengan anggota dunia usaha atau masyarakat luas dan 
pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi di dalam instansinya dan pejabat 
penyelia yang lebih tinggi di instansi lain. 

 



b. Tujuan Hubungan (F4B-3 = 100) 
Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Ekonomi Digital 

menjamin bahwa informasi yang diberikan kepada pihak luar tepat dan 
konsisten, untuk merencanakan dan mengkoordinasikan pekerjaan dengan 
pegawai yang berada di luar organisasi bawahan, dan/atau untuk 
menyelesaikan perbedaan pendapat diantara pejabat penyelia, pegawai dan 
pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-5 = 650) 

Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Ekonomi Digital mengalami 
kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan kelas 13 atau yang 
setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-4 = 1120) 

Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Ekonomi Digital memerlukan 
koordinasi pekerjaan teknis kelas 12 ke bawah di lingkungan direktorat 
Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Ekonomi Digital. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko  
     Ekonomi Digital 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

550 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 250 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 75   Tingkat faktor 4A- 3 

  b. Tujuan Hubungan 100   Tingkat faktor 4B- 3 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

650 

  

Tingkat faktor    5- 5 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
1120 

  
Tingkat faktor    6- 4 

Total Nilai 3520 

  

  

Kelas Jabatan 15   (3155-3600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 

 
 

ttd 
 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
 

ttd 
 
 

 (Drs.Dharma Pongrekun, M.M., M.H) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Deteksi Ancaman 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan deteksi serangan siber pada lalu lintas data, perilaku budaya 
keamanan siber, dan potensi ancaman siber dengan cara menyusun, 
mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan 
melaporkan kebijakan teknis berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku 
sebagai deteksi dini terhadap ancaman keamanan siber nasional 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Merumuskan kebijakan teknis dan standar deteksi ancaman sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yg berlaku sebagai panduan pelaksanaan deteksi 
ancaman  

2. Menyelenggarakan pemantauan jaringan, deteksi sosiokultural dan deteksi 
potensi ancaman sesuai dengan prosedur dan peraturan yg berlaku agar 
didapatkan daftar deteksi ancaman 

3. Menyelenggarakan kemitraan dengan melakukan koordinasi hasil deteksi 
ancaman agar fungsi sharing, sinergi dan integrasi informasi K/L dapat 
berjalan 

4. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

5. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

6. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

7. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

9. Menganalisis dan melaporkan tren ancaman siber untuk dapat ditentukan 
action plan dalam menghadapi ancaman siber yang mungkin terjadi 

10. Memberikan rekomendasi terkait hasil analisis dan prediksi ancaman siber 
berdasarkan aspek sosiokultural 

11. Menentukan design konsep cyber threat information sharing terhadap 
external sebagai sharing ancaman dan potensi siber yang akan terjadi 
sehingga dapat ditentukan rencana aksi yang tepat 

12. Memberikan rekomendasi terkait hasil analisis serangan siber yang terjadi 
sesuai dengan pola serangan untuk dapat ditentukan rencana antisipasi 
dan rencana mitigasi yang dapat dikomunikasikan 



13. Memberikan rekomendasi atas hasil analisis serangan siber yang terjadi 
pada beberapa negara yang berpotensi menjadi ancaman yang dapat 
muncul 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan ketepatan rumusan deteksi ancaman  
2. Keakuratan, ketepatan dan kerahasiaan daftar ancaman siber 
3. Kelancaran penyelenggaraan diplomasi terkait hasil deteksi ancaman 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Rumusan kebijakan teknis dan standar deteksi ancaman  
2. Daftar deteksi ancaman 
3. Terselenggaranya kemitraan di bidang siber terkait hasil deteksi 
4. SKP Pribadi dan Bawahan 
5. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
6. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
7. Laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unitnya 
8. Laporan tren ancaman siber 
9. Rekomendasi hasil analisis dan prediksi ancaman berdasarkan aspek 

sosiokultural 
10. Skema cyber threat information sharing 
11. Rekomendasi hasil analisis serangan siber 
12. Rekomendasi analisis potensi ancaman siber 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-3 = 550) 
Direktur Deteksi Ancaman mengarahkan pekerjaan yang bersifat pekerjaan 

teknis, pekerjaan administratif, atau pekerjaan profesional. Segmen program 
atau pekerjaan yang diarahkan mencakup suatu daerah ibukota, suatu daerah, 
atau suatu daerah kecil di beberapa daerah.  Jabatan Direktur Deteksi 
Ancaman berdampak pada: Kegiatan, fungsi, atau jasa yang diberikan secara 
langsung mempengaruhi pekerjaan instansi, pekerjaan instansi lain, operasi 
sektor industri, atau masyarakat luas. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-2 = 250) 

Direktur Deteksi Ancaman bertanggung jawab kepada Deputi Identifikasi 
dan Deteksi yang merupakan jabatan struktural tertinggi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Direktur Deteksi Ancaman menetapkan rencana dan jadwal kerja tahunan 
dan memastikan pelaksanaan tujuan dan sasaran segmen program atau fungsi 
yang diawasi. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-3 = 75) 
Direktur Deteksi Ancaman berhubungan dengan pejabat penyelia yang 

kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di lapangan atau unit utama 
organisasi dalam instansi. 

 
 



b. Tujuan Hubungan (F4B-3 = 100) 
Direktur Deteksi Ancaman menjamin bahwa informasi yang diberikan 

kepada pihak luar tepat dan konsisten, untuk merencanakan dan 
mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar 
organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-5 = 650) 

Direktur Deteksi Ancaman membawahi jabatan yang nilai jabatannya pada 
kelas 13 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-4 = 1120) 

Direktur Deteksi Ancaman memerlukan koordinasi, integrasi, atau 
konsolidasi pekerjaan administratif, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang 
setara dengan kelas 11 atau kelas 12. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Deteksi Ancaman 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

550 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 250 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 75   Tingkat faktor 4A- 3 

  b. Tujuan Hubungan 100   Tingkat faktor 4B- 3 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

650 

  

Tingkat faktor    5- 5 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
1120 

  
Tingkat faktor    6- 4 

Total Nilai 3520 

  

  

Kelas Jabatan 15   (3155-3600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 

 
 

ttd 
 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
 

ttd 
 
 

 (Drs.Dharma Pongrekun, M.M., M.H) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Proteksi Pemerintah 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan mengevaluasi jaminan 
keamanan informasi pemerintah sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah 
disusun, dan menyelenggarakan audit penyelenggaraan persandian agar 
keamanan informasi milik sektor pemerintah terlindungi. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Merumuskan kebijakan teknis pelindungan keamanan informasi pemerintah 

sesuai dengan kebutuhan dan rencana strategis organisasi sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan jaminan keamanan informasi  

2. Menyelenggarakan jaminan keamanan informasi pemerintah sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terjaminnya 
kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi yang dimiliki dalam 
pelaksanaan tugas pemerintahan 

3. Mengevaluasi pelaksanaan jaminan keamanan informasi pemerintah 
sesuai dengan kebijakan yang telah disusun untuk menjamin pelaksanaan 
kebijakan telah dilaksanakan dengan baik dan mendukung tercapainya 
rencana pembangunan nasional 

4. Menyelenggarakan audit penyelenggaraan persandian dan audit 
keamanan informasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
sebagai bentuk pengendalian persandian yang telah terimplementasi pada 
sektor pemerintah 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menganalisis kebijakan organisasi siber dari beberapa negara sebagai 
bahan masukan dalam perumusan kebijakan identifikasi potensi dan 
deteksi ancaman dan celah keamanan siber 

10. Menyelenggarakan, membantu dan memberi saran kepada mitra instansi 
pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengembangkan praktik terbaik 
keamanan informasi agar keamanan informasi milik sektor pemerintah 
terlindungi 



11. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan kemitraan, diplomasi siber dan focal 
point kerjasama baik dalam dan luar negeri sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kemitraan, diplomasi dan 
kerjasama efektif dan efisien 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan, kelengkapan dan kemanfaatan penyusunan dokumen kebijakan 

teknis pelindungan keamanan informasi pemerintah 
2. Terselenggaranya jaminan keamanan informasi pemerintah 
3. Kelengkapan dan validitas informasi hasil evaluasi pelaksanaan jaminan 

keamanan informasi sektor pemerintah 
4. Kelengkapan, ketepatan dan validitas hasil audit penyelenggaraan 

persandian 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Rumusan kebijakan teknis pelindungan keamanan informasi pemerintah  
2. Penyelenggaraan jaminan keamanan informasi pemerintah 
3. Hasil evaluasi pelaksanaan jaminan keamanan informasi pemerintah 
4. Penyelenggaraan audit penyelenggaraan persandian dan audit keamanan 

informasi 
5. Dokumen rencana program kerja tahunan Direktorat proteksi pemerintah 
6. SKP Pribadi dan Bawahan 
7. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
8. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
9. Laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unitnya 
10. Bahan pengembangan strategi siber nasional 
11. Rekomendasi praktik terbaik keamanan informasi sektor pemerintah 
12. Bahan dan prosedur (SOP) pelaksanaan kemitraan, diplomasi siber dan focal 

point kerjasama 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-3 = 550) 

Direktur Proteksi Pemerintah mengarahkan pekerjaan yang bersifat 
pekerjaan teknis, pekerjaan administratif, atau pekerjaan profesional. Segmen 
program atau pekerjaan yang diarahkan mencakup suatu daerah ibukota, 
suatu daerah, atau suatu daerah kecil di beberapa daerah.  Jabatan Direktur 
Proteksi Pemerintah berdampak pada kegiatan, fungsi, atau jasa yang 
diberikan secara langsung yang mempengaruhi pekerjaan instansi, pekerjaan 
instansi lain, operasi sektor industri, atau masyarakat luas. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-2 = 250) 

Direktur Proteksi Pemerintah bertanggung jawab kepada suatu jabatan 
yang berada satu tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi atau jabatan yang 
setara atau lebih tinggi dalam mata rantai pengawasan langsung dalam hal ini 
Deputi Bidang Proteksi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Wewenang kepenyeliaan dan manajer Direktur Proteksi Pemerintah adalah 
menjalankan wewenang manajerial untuk menetapkan rencana dan jadwal 
kerja tahunan dan multi tahun di lingkungan sendiri atau pekerjaan yang 



dikontrakkan. memastikan pelaksanaan (oleh unit organisasi yang lebih rendah 
atau yang lain) tujuan dan sasaran segmen program atau fungsi yang diawasi, 
menentukan tujuan dan sasaran yang perlu ditekankan, menentukan 
pendekatan atau solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah anggaran, dan 
merencanakan kebutuhan staf jangka panjang, termasuk apakah akan 
mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain, serta mengevaluasi kinerja 
bawahan. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-3 = 75) 
Direktur Proteksi Pemerintah memiliki hubungan dengan anggota dunia 

usaha atau masyarakat luas, serta pejabat penyelia yang kelasnya lebih 
tinggi dan staf unit kerja di lapangan atau unit utama organisasi dalam 
instansi. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-3 = 100) 

Tujuan hubungan Direktur Proteksi Pemerintah adalah untuk menjamin 
bahwa informasi yang diberikan kepada pihak luar tepat dan konsisten, 
untuk merencanakan dan mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai 
yang berada di luar organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan 
perbedaan pendapat diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan 
pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-5= 650) 

Direktur Proteksi Pemerintah mengalami kesulitan dalam pengarahan 
pekerjaan dengan jabatan kelas 13 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-4 = 1120) 

Direktur Proteksi Pemerintah memerlukan koordinasi, integrasi, atau 
konsolidasi pekerjaan administratif, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang 
setara dengan kelas 11 atau kelas 12, atau pekerjaan kelas 9 atau kelas 10 
dimana penyelia memiliki wewenang teknis penuh dan final terhadap 
pekerjaannya. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Proteksi Pemerintah  
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

550 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 250 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 75   Tingkat faktor 4A- 3 

  b. Tujuan Hubungan 100   Tingkat faktor 4B- 3 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

650 

  

Tingkat faktor    5- 5 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
1120 

  
Tingkat faktor    6- 4 

Total Nilai 3520 

  

  

Kelas Jabatan 15   (3155-3600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Plt. Deputi Bidang Proteksi 

 
 

ttd 
 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
 

ttd 
 
 

 (Agung Nugraha, S.IP., M.Si. (Han)) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan 
pelindungan infrastruktur informasi kritikal nasional sesuai dengan standar dan 
norma yang berlaku serta membangun kemitraan dengan partner keamanan siber 
sehingga informasi berklasifikasi milik Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional 
dapat terlindungi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Merumuskan kebijakan teknis pelindungan informasi Infrastruktur kritis 

nasional sesuai dengan kebutuhan dan rencana strategis organisasi 
sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelindungan informasi infrastruktur 
kritis nasional 

2. Menyelenggarakan pelindungan informasi Infrastruktur kritis nasional 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar informasi 
infrastruktur kritis nasional terjamin kerahasiaan, keutuhan dan 
ketersediannya. 

3. Mengevaluasi pelaksanaan pelindungan informasi Infrastruktur kritis 
nasional sesuai dengan kebijakan yang telah disusun untuk menjamin 
pelaksanaan kebijakan telah dilaksanakan dengan baik dan mendukung 
tercapainya rencana pembangunan nasional. 

4. Membangun kemitraan dengan partner keamanan siber sektor informasi 
infrastruktur kritis nasional. 

5. Menyelenggarakan membantu dan memberi saran kepada mitra sektor 
IIKN dalam mengidentifikasi dan mengembangkan praktik terbaik 
keamanan informasi agar keamanan informasi sektor IIKN terlindungi 

6. Mengembangkan strategi dan tata kelola keamanan informasi di sektor IIKN 
sesuai dengan perkembangan keamanan siber untuk mencapai tata kelola 
keamanan siber yang baik 

7. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

8. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

9. Melakukan coaching, counseling dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

10. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 



11. Menyusun  laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Ketepatan dan keakuratan konsep kebijakan teknis 
2. Kebenaran dan keakuratan laporan penyelenggaraan pelindungan 

informasi infrastruktur kritis nasional 
3. Kebenaran dan keakuratan hasil evaluasi pelaksanaan pelindungan 

informasi infrastruktur kritis nasional 
4. Ketepatan dokumen perjanjian kerjasama / kemitraan dengan partner 

keamanan siber sektor informasi infrastruktur kritis nasional 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Rumusan kebijakan teknis pelindungan keamanan informasi infrastruktur kritis 

nasional 
2. Penyelenggaraan pelindungan informasi infrastruktur kritis nasional 
3. Hasil evaluasi pelaksanaan pelindungan informasi infrastruktur kritis nasional 
4. Penyelenggaraan kemitraan dengan partner keamanan siber sektor IIKN 
5. Rekomendasi praktik terbaik keamanan informasi 
6. Strategi dan tata kelola keamanan informasi di sektor IIKN 
7. Dokumen rencana program kerja tahunan Direktorat Proteksi IIKN 
8. SKP Pribadi dan Bawahan 
9. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
10. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
11. Laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unitnya 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-3 = 550) 
Direktur Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional mengarahkan 

pekerjaan yang bersifat pekerjaan teknis, pekerjaan administratif, atau 
pekerjaan profesional. Segmen program atau pekerjaan yang diarahkan 
mencakup suatu daerah ibukota, suatu daerah, atau suatu daerah kecil di 
beberapa daerah.  Jabatan Direktur Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal 
Nasional berdampak pada: Kegiatan, fungsi, atau jasa yang diberikan secara 
langsung mempengaruhi pekerjaan instansi, pekerjaan instansi lain, operasi 
sektor industri, atau masyarakat luas. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-2 = 250) 

Direktur Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional bertanggung 
jawab kepada Deputi Bidang Proteksi yang merupakan jabatan struktural 
tertinggi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Wewenang kepenyeliaan dan manajer Direktur Proteksi Infrastruktur 
Informasi Kritikal Nasional adalah menjalankan wewenang manajerial untuk 
menetapkan rencana dan jadwal kerja tahunan dan multi tahun di lingkungan 
sendiri atau pekerjaan yang dikontrakkan. memastikan pelaksanaan (oleh unit 
organisasi yang lebih rendah atau yang lain) tujuan dan sasaran segmen 
program atau fungsi yang diawasi, menentukan tujuan dan sasaran yang perlu 



ditekankan, menentukan pendekatan atau solusi terbaik untuk menyelesaikan 
masalah anggaran, dan merencanakan kebutuhan staf jangka panjang, 
termasuk apakah akan mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain, serta 
mengevaluasi kinerja bawahan. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-3= 75) 
Direktur Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional memiliki 

hubungan dengan anggota dunia usaha atau masyarakat luas, serta pejabat 
penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di lapangan atau unit 
utama organisasi dalam instansi. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-3 = 100) 

Tujuan hubungan Direktur Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal 
Nasional adalah untuk menjamin bahwa informasi yang diberikan kepada 
pihak luar tepat dan konsisten, untuk merencanakan dan 
mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar 
organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-5= 650) 

Direktur Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional mengalami 
kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan kelas 13 atau yang 
setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-4 = 1120) 

Direktur Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional memerlukan 
koordinasi, integrasi, atau konsolidasi pekerjaan administratif, pekerjaan teknis, 
atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 11 atau kelas 12, atau pekerjaan 
kelas 9 atau kelas 10 dimana penyelia memiliki wewenang teknis penuh dan 
final terhadap pekerjaannya. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional  
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

550 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 250 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 75   Tingkat faktor 4A- 3 

  b. Tujuan Hubungan 100   Tingkat faktor 4B- 3 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

650 

  

Tingkat faktor    5- 5 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
1120 

  
Tingkat faktor    6- 4 

Total Nilai 3520 

  

  

Kelas Jabatan 15   (3155-3600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Plt. Deputi Bidang Proteksi 

 
 

ttd 
 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
 

ttd 
 
 

 (Agung Nugraha, S.IP., M.Si. (Han)) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Proteksi Ekonomi Digital 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan, mengendalikan dan 
mengevaluasi pelaksanaan pelindungan informasi sektor ekonomi digital meliputi 
perdagangan berbasis elektronik, informasi e-business, dan keamanan informasi 
publik sesuai dengan standar dan norma yang berlaku sehingga informasi 
berklasifikasi milik sektor ekonomi digital dapat terlindungi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Merumuskan kebijakan teknis bidang pelindungan dan audit keamanan 

informasi sektor perdagangan berbasis elektronik, e-business, dan publik 
2. Menyelenggarakan pelindungan dan audit keamanan informasi sektor 

perdagangan berbasis elektronik, e-business, dan publik 
3. Mengevaluasi pelaksanaan pelindungan dan audit keamanan informasi 

sektor perdagangan berbasis elektronik, e-business, dan publik 
4. Membangun kemitraan dengan partner keamanan siber sektor ekonomi 

digital yang meliputi perdagangan berbasis elektronik, e-business dan 
publik 

5. Menyelenggarakan, membantu dan memberi saran kepada mitra 
perdagangan berbasis elektronik, e-business dan publik dalam 
mengidentifikasi dan mengembangkan praktik terbaik keamanan informasi 
agar keamanan informasi sektor ekonomi digital terlindungi 

6. Mengembangkan strategi dan tata kelola keamanan informasi di sektor 
ekonomi digital sesuai dengan perkembangan keamanan siber untuk 
mencapai tata kelola keamanan siber yang baik 

7. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

8. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

9. Melakukan coaching, counseling dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

10. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 

reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

11. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

12. Membangun budaya keamanan informasi publik sesuai dengan strategi 
keamanan siber nasional untuk mencapai ranah siber yang kondusif 

13. Melaksanakan edukasi keamanan siber sesuai strategi keamanan siber 
nasional dalam rangka mendukung ranah siber yang kondusif 



14. Menyelenggarakan pembinaan komunitas siber sesuai sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai partner pendukung 
organisasi 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan keakuratan konsep kebijakan teknis 
2. Kebenaran dan keakuratan penyelenggaraan konsep kebijakan teknis 

bidang pelindungan dan audit keamanan informasi sektor perdagangan 
berbasis elektronik, e-business, dan publik 

3. Kebenaran dan keakuratan hasil evaluasi pelaksanaan pelindungan dan 
audit keamanan informasi sektor perdagangan berbasis elektronik, e-
business, dan publik 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Rumusan teknis pelindungan dan audit keamanan informasi sektor 

perdagangan berbasis elektronik, e-business, dan publik  
2. Penyelenggaraan pelindungan dan audit keamanan informasi sektor 

perdagangan berbasis elektronik, e-business, dan publik 
3. Hasil evaluasi pelindungan dan audit keamanan informasi sektor perdagangan 

berbasis elektronik, e-business, dan publik 
4. Pelaksanaan kemitraan dengan sektor perdagan berbasis elektronik, e-

business, dan publik 
5. Rekomendasi praktik terbaik keamanan informasi 
6. strategi dan tata kelola keamanan informasi di sektor ekonomi digital 
7. Dokumen rencana program kerja tahunan Direktorat proteksi ekonomi digital 
8. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
9. Laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unitnya 
10. Indeks budaya keamanan informasi 
11. Pelaksanaan edukasi keamanan siber 
12. Pembinaan komunitas siber 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-3 = 550) 
Direktur Proteksi Ekonomi Digital mengarahkan pekerjaan yang bersifat 

pekerjaan teknis, pekerjaan administratif, atau pekerjaan profesional. Segmen 
program atau pekerjaan yang diarahkan mencakup suatu daerah ibukota, 
suatu daerah, atau suatu daerah kecil di beberapa daerah.  Jabatan Direktur 
Proteksi Ekonomi Digital berdampak pada kegiatan, fungsi, atau jasa yang 
diberikan secara langsung mempengaruhi pekerjaan instansi, pekerjaan 
instansi lain, operasi sektor industri, atau masyarakat luas. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-2 = 250) 

Direktur Proteksi Ekonomi Digital bertanggung jawab kepada Deputi Bidang 
Proteksi yang merupakan jabatan struktural tertinggi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Wewenang kepenyeliaan dan manajer Direktur Proteksi Ekonomi Digital 
adalah menjalankan wewenang manajerial untuk menetapkan rencana dan 
jadwal kerja tahunan dan multi tahun di lingkungan sendiri atau pekerjaan yang 
dikontrakkan. memastikan pelaksanaan (oleh unit organisasi yang lebih rendah 



atau yang lain) tujuan dan sasaran segmen program atau fungsi yang diawasi, 
menentukan tujuan dan sasaran yang perlu ditekankan, menentukan 
pendekatan atau solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah anggaran, dan 
merencanakan kebutuhan staf jangka panjang, termasuk apakah akan 
mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain, serta mengevaluasi kinerja 
bawahan. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-3 = 75) 
Direktur Proteksi Ekonomi Digital memiliki hubungan dengan anggota 

dunia usaha atau masyarakat luas, serta pejabat penyelia yang kelasnya 
lebih tinggi dan staf unit kerja di lapangan atau unit utama organisasi dalam 
instansi. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-3 = 100) 

Tujuan hubungan Direktur Proteksi Ekonomi Digital adalah untuk 
menjamin bahwa informasi yang diberikan kepada pihak luar tepat dan 
konsisten, untuk merencanakan dan mengkoordinasikan pekerjaan dengan 
pegawai yang berada di luar organisasi bawahan, dan/atau untuk 
menyelesaikan perbedaan pendapat diantara pejabat penyelia, pegawai, 
kontraktor dan pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-5= 650) 

Direktur Proteksi Ekonomi Digital mengalami kesulitan dalam pengarahan 
pekerjaan dengan jabatan kelas 13 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2 = 1120) 

Direktur Proteksi Ekonomi Digital memerlukan koordinasi, integrasi, atau 
konsolidasi pekerjaan administratif, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang 
setara dengan kelas 11 atau kelas 12, atau pekerjaan kelas 9 atau kelas 10 
dimana penyelia memiliki wewenang teknis penuh dan final terhadap 
pekerjaannya. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Proteksi Ekonomi Digital 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

550 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 250 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 75   Tingkat faktor 4A- 3 

  b. Tujuan Hubungan 100   Tingkat faktor 4B- 3 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

650 

  

Tingkat faktor    5- 5 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
1120 

  
Tingkat faktor    6- 4 

Total Nilai 3520 

  

  

Kelas Jabatan 15   (3155-3600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Plt. Deputi Bidang Proteksi 

 
 

ttd 
 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
 

ttd 
 
 

 (Agung Nugraha, S.IP., M.Si. (Han)) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan, menyiapkan, menyiapkan, menyelenggarakan, mengevaluasi 
kebijakan teknis, manajemen krisis siber dan sentra infomasi sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka penanggulangan dan 
pemulihan kemanan siber di bidang pemerintah 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Merumuskan  kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan keamanan 

siber di Sektor Pemerintah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku sebagai pedoman penanggulangan dan pemulihan di sektor 
Pemerintah 

2. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan investigasi dan 
analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, 
dan pemulihan pasca insiden 

3. Menyiapkan penyelenggaraan manajemen krisis siber dan sentra informasi 
pada Sektor Pemerintah dalam rangka penanggulangan dan pemulihan 
insiden siber yang memiliki dampak luas 

4. Menyelenggarakan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan teknis di 
bidang investigasi dan dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, 
penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden di bidang 
keamanan siber pada Sektor Pemerintah 

5. Mengevaluasi pelaksanaan investigasi dan analisis dampak insiden, 
mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca 
insiden di bidang keamanan siber pada Sektor Pemerintah 

6. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

7. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan di sektor 

pemerintah 
2. Keefektifan pelaksanaan koordinasi dan investigasi penanggulangan dan 

pemulihan insiden siber sektor pemerintah 
3. Kelancaran penyelenggaraan manajemen krisi dan sentra informasi pada 

penanggulangan dan pemulihan insiden siber sektor pemerintah 
4. Kualitas pengawasan dan pengendalian kebijakan teknis penanggulangan 

dan pemulihan sektor pemerintah 
5. Kelancaran  investigasi dan analisis penanggulangan dan pemulihan 

insiden siber sektor pemerintah 



III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Rumusan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan 

siber di Sektor Pemerintah 
2. Laporan hasil koordinasi dan pemantauan kerja penanggulangan dan 

pemulihan insiden keamanan siber di Sektor Pemerintah 
3. Laporan pelaksanaan manajemen krisis siber dan penyelenggaraan sentra 

informasi Sektor Pemerintah. 
4. Laporan pengendalian kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan 

insiden keamanan siber di Sektor Pemerintah 
5. Laporan pelaksanaan investigasi dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca 

insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden di bidang 
keamanan siber pada Sektor Pemerintah 

6. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
7. Laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unitnya 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-3 = 550) 

Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah mengarahkan 
pekerjaan yang bersifat pekerjaan teknis, pekerjaan administratif, atau 
pekerjaan profesional. Segmen program atau pekerjaan yang diarahkan 
mencakup suatu daerah ibukota, suatu daerah, atau suatu daerah kecil di 
beberapa daerah.  Jabatan Direktur Penanggulangan dan Pemulihan 
Pemerintah berdampak pada kegiatan, fungsi, atau jasa yang diberikan secara 
langsung mempengaruhi pekerjaan instansi, pekerjaan instansi lain, operasi 
sektor industri, atau masyarakat luas. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-2 = 250) 

Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah bertanggung jawab 
kepada Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Wewenang kepenyeliaan dan manajer Direktur Penanggulangan dan 
Pemulihan Pemerintah adalah menjalankan wewenang manajerial untuk 
menetapkan rencana dan jadwal kerja tahunan dan multi tahun di lingkungan 
sendiri atau pekerjaan yang dikontrakkan. memastikan pelaksanaan (oleh unit 
organisasi yang lebih rendah atau yang lain) tujuan dan sasaran segmen 
program atau fungsi yang diawasi, menentukan tujuan dan sasaran yang perlu 
ditekankan, menentukan pendekatan atau solusi terbaik untuk menyelesaikan 
masalah anggaran, dan merencanakan kebutuhan staf jangka panjang, 
termasuk apakah akan mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain, serta 
mengevaluasi kinerja bawahan. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah memiliki hubungan 

dengan anggota dunia usaha atau masyarakat luas, serta pejabat penyelia 
yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di lapangan atau unit utama 
organisasi dalam instansi. 

 
 



b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 
Tujuan hubungan Direktuir Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah 

dilakukan untuk menimbang, mempertahankan atau merundingkan proyek, 
segmen program unit organisasi yang diarahkan untuk memperoleh sumber 
daya dan kesesuaian dengan kebijakan, peraturan, atau kontrak yang sudah 
ditetapkan. Hubungan biasanya partisipasi aktif dalam konferensi, rapat, 
pemeriksaan atau presentasi masalah atau isu berdampak cukup besar 
pada program atau segmen program yang diarahkan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-5= 650) 

Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah mengalami kesulitan 
dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan kelas 11 atau 12 atau yang 
setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-4 = 1120) 

Penyeliaan yang dilakukan Direktur Penanggulangan dan Pemulihan 
Pemerintah memerlukan koordinasi dan integrasi yang cukup besar dari 
sejumlah pekerjaan, proyek atau segmen program pekerjaan profesional atau 
pekerjaan administratif dengan kelas 13. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah 
Unit Kerja  : Deputi Penanggulangan dan Pemulihan  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

550 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 250 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

650 

  

Tingkat faktor    5- 5 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
1120 

  
Tingkat faktor    6- 4 

Total Nilai 3470    

Kelas Jabatan 15   (3155-3600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Penanggulangan dan 

Pemulihan 
 
 

ttd 
 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
 

ttd 
 
 

 (Asep Chaerudin, M.A.S.S.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Infrastruktur 
     Informasi Kritikal Nasional 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi perumusan kebijakan 
teknis penanggulangan dan pemulihan keamanan siber yang meliputi investigasi 
dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan 
pemulihan pasca insiden pada Sektor Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional agar 
terpenuhinya jaminan keamanan siber 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan 

keamanan siber di Sektor Infrastruktur IKN, yang meliputi investigasi dan 
analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden,penanggulangan 
insiden,dan pemulihan pasca insiden pada keamanan siber 

2. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan investigasi dan 
analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, 
dan pemulihan pasca insiden. 

3. Menyiapkan penyelenggaraan manajemen krisis siber dan sentra informasi 
pada Sektor Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional dalam rangka 
penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang memiliki dampak luas 

4. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan 
kebijakan teknis di bidang investigasi dan analisis dampak insiden, mitigasi 
pasca insiden, penanggulangan insiden dan pemulihan pasca insiden di 
bidang keamanan siber pada Sektor Infrastruktur IKN 

5. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan investigasi dan analisis dampak 
insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan 
pasca insiden di bidang keamanan siber pada Sektor Infrastruktur Informasi 
Kritikal Nasional. 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

9. Mengimplementasikan  program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi 
yang efektif dan efisien 

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 



B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan perumusan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan 

kamsiber di Sektor Infrastruktur IKN, yang meliputi investigasi dan analisis 
dampak insiden, mitigasi pasca insiden,penanggulangan insiden,dan 
pemulihan pasca insiden pada keamanan siber 

2. Kesesuaian pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan investigasi dan 
analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, 
dan pemulihan pasca insiden 

3. Keefektifan penyelenggaraan manajemen krisis siber dan sentra informasi 
pada Sektor Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional dalam rangka 
penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang memiliki dampak luas 

4. Ketepatan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan 
teknis di bidang investigasi dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca 
insiden, penanggulangan insiden dan pemulihan pasca insiden di bidang 
keamanan siber pada Sektor Infrastruktur IKN 

5. Keakuratan evaluasi pelaksanaan investigasi dan analisis dampak insiden, 
mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca 
insiden di bidang keamanan siber pada Sektor Infrastruktur Informasi 
Kritikal Nasional 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Rumusan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan keamanan siber di 

Sektor Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional 
2. Laporan hasil koordinasi penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan 

siber di Sektor Infrastruktur IKN dan Laporan pemantauan kinerja 
penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber di Sektor Infrastruktur 
IKN. 

3. Laporan pelaksanaan manajemen krisis siber Sektor Infrastruktur Informasi 
Kritikal Nasional. dan Laporan penyelenggaraan sentra informasi insiden siber 
Sektor Pemerintah. 

4. Laporan pengendalian kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan 
insiden keamanan siber di Sektor Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional. 

5. Dokumen Monev, LAKIP, dan dokumen publikasi hasil penanggulangan dan 
pemulihan insiden kamsiber sektor infrastruktur IKN 

6. SKP Pribadi dan Bawahan 
7. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
8. Program kerja sesuai dengan kaidah SPIP  
9. Laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unitnya 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-3 = 550) 

Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Infrastruktur Informasi Kritikal 
Nasional mengarahkan pekerjaan yang bersifat pekerjaan teknis, pekerjaan 
administratif, atau pekerjaan profesional. Segmen program atau pekerjaan 
yang diarahkan mencakup suatu daerah ibukota, suatu daerah, atau suatu 
daerah kecil di beberapa daerah.  Dampaknya kepada kegiatan, fungsi, atau 
jasa yang diberikan secara langsung mempengaruhi pekerjaan instansi, 
pekerjaan instansi lain, operasi sektor industri, atau masyarakat luas. 

 
 



B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-2 = 250) 
Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Infrastruktur Informasi Kritikal 

Nasional bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Penanggulangan dan 
Pemulihan. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Wewenang kepenyeliaan dan manajer Direktur Penanggulangan dan 
Pemulihan Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional adalah menjalankan 
wewenang manajerial untuk menetapkan rencana dan jadwal kerja tahunan 
dan multi tahun di lingkungan sendiri atau pekerjaan yang dikontrakkan. 
memastikan pelaksanaan (oleh unit organisasi yang lebih rendah atau yang 
lain) tujuan dan sasaran segmen program atau fungsi yang diawasi, 
menentukan tujuan dan sasaran yang perlu ditekankan, menentukan 
pendekatan atau solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah anggaran, dan 
merencanakan kebutuhan staf jangka panjang, termasuk apakah akan 
mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain, serta mengevaluasi kinerja 
bawahan. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Infrastruktur Informasi Kritikal 

Nasional memiliki hubungan dengan anggota dunia usaha atau masyarakat 
luas, serta pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di 
lapangan atau unit utama organisasi dalam instansi. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Tujuan hubungan Direktuir Penanggulangan dan Pemulihan Infrastruktur 
Informasi Kritikal Nasional dilakukan untuk menimbang, mempertahankan 
atau merundingkan proyek, segmen program unit organisasi yang diarahkan 
untuk memperoleh sumber daya dan kesesuaian dengan kebijakan, 
peraturan, atau kontrak yang sudah ditetapkan. Hubungan biasanya 
partisipasi aktif dalam konferensi, rapat, pemeriksaan atau presentasi 
masalah atau isu berdampak cukup besar pada program atau segmen 
program yang diarahkan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-5 = 650) 

Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Infrastruktur Informasi Kritikal 
Nasional mengalami kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan 
kelas 11 atau 12 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-4 = 1120) 

Penyeliaan yang dilakukan Direktur Penanggulangan dan Pemulihan 
Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional memerlukan koordinasi dan integrasi 
yang cukup besar dari sejumlah pekerjaan, proyek atau segmen program 
pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif dengan kelas 13. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Infrastruktur 
     Informasi Kritikal Nasional 
Unit Kerja  : Deputi Penanggulangan dan Pemulihan  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

550 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 250 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

650 

  

Tingkat faktor    5- 5 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
1120 

  
Tingkat faktor    6- 4 

Total Nilai 3470    

Kelas Jabatan 15   (3155-3600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Penanggulangan dan 

Pemulihan 
 
 

ttd 
 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
 

ttd 
 
 

 (Asep Chaerudin, M.A.S.S.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Ekonomi Digital 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi perumusan kebijakan 
teknis penanggulangan dan pemulihan keamanan siber yang meliputi investigasi 
dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan 
pemulihan pasca insiden pada Sektor Ekonomi Digital agar terpenuhinya jaminan 
keamanan siber 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan 

keamanan siber di Sektor Ekonomi Digital, yang meliputi investigasi dan 
analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, 
dan pemulihan pasca insiden di bidang keamanan siber 

2. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan investigasi dan 
analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, 
dan pemulihan pasca insiden 

3. Menyelenggarakan manajemen krisis siber dan sentra informasi pada 
Sektor Ekonomi Digital dalam rangka penanggulangan dan pemulihan 
insiden siber yang memiliki dampak luas 

4. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan 
kebijakan teknis di bidang investigasi dan dan analisis dampak 
insiden,mitigasi pasca insiden,penanggulangan insiden,dan pemulihan 
pasca insiden di bidang kamsiber pada Sektor Ekonomi Digital 

5. Mengevaluasi pelaksanaan investigasi dan analisis dampak insiden, 
mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca 
insiden di bidang keamanan siber pada Sektor Ekonomi Digital 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi 

9. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan perumusan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan 

kamsiber di Sektor Ekonomi Digital, yang meliputi investigasi dan analisis 
dampak insiden, mitigasi pasca insiden,penanggulangan insiden,dan 
pemulihan pasca insiden pada keamanan siber 



2. Kesesuaian pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan investigasi dan 
analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, 
dan pemulihan pasca insiden. 

3. Keefektifan penyelenggaraan manajemen krisis siber dan sentra informasi 
pada Sektor Ekonomi Digital dalam rangka penanggulangan dan pemulihan 
insiden siber yang memiliki dampak luas. 

4. Ketepatan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan 
teknis di bidang investigasi dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca 
insiden, penanggulangan insiden dan pemulihan pasca insiden di bidang 
keamanan siber pada Sektor Ekonomi Digital 

5. Keakuratan evaluasi pelaksanaan investigasi dan analisis dampak insiden, 
mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca 
insiden di bidang keamanan siber pada Sektor Ekonomi Digital 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Rumusan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan 

siber di Sektor Ekonomi Digital  
2. Laporan hasil koordinasi dan pemantauan penanggulangan dan pemulihan 

insiden keamanan siber di Sektor Ekonomi Digital 
3. Laporan pelaksanaan manajemen krisis siber dan penyelenggaraan sentra 

informasi insiden siber Sektor Ekonomi Digital. 
4. Laporan pengawasan dan pengendalian kebijakan teknis penanggulangan dan 

pemulihan insiden keamanan siber di Sektor Ekonomi Digital 
5. Dokumen Monev, LAKIP, dan Dokumen Publikasi Hasil Penanggulangan dan 

Pemulihan insiden keamanan siber Sektor Ekonomi Digital 
6. SKP Pribadi dan Bawahan 
7. Hasil coaching, counseling dan monitoring untuk kebijakan kepegawaian 
8. Program kerja sesuai dengan kaidah SPIP  
9. Laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unitnya 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-3 = 550) 

Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Ekonomi Digital mengarahkan 
pekerjaan yang bersifat pekerjaan teknis, pekerjaan administratif, atau 
pekerjaan profesional. Segmen program atau pekerjaan yang diarahkan 
mencakup suatu daerah ibukota, suatu daerah, atau suatu daerah kecil di 
beberapa daerah.  Dampaknya kepada kegiatan, fungsi, atau jasa yang 
diberikan secara langsung mempengaruhi pekerjaan instansi, pekerjaan 
instansi lain, operasi sektor industri, atau masyarakat luas. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-2 = 250) 

Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Ekonomi Digital bertanggung 
jawab kepada Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Wewenang kepenyeliaan dan manajer Direktur Penanggulangan dan 
Pemulihan Ekonomi Digital adalah menjalankan wewenang manajerial untuk 
menetapkan rencana dan jadwal kerja tahunan dan multi tahun di lingkungan 
sendiri atau pekerjaan yang dikontrakkan. memastikan pelaksanaan (oleh unit 
organisasi yang lebih rendah atau yang lain) tujuan dan sasaran segmen 



program atau fungsi yang diawasi, menentukan tujuan dan sasaran yang perlu 
ditekankan, menentukan pendekatan atau solusi terbaik untuk menyelesaikan 
masalah anggaran, dan merencanakan kebutuhan staf jangka panjang, 
termasuk apakah akan mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain, serta 
mengevaluasi kinerja bawahan. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-3 = 75) 
Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Ekonomi Digital memiliki 

hubungan dengan anggota dunia usaha atau masyarakat luas, serta pejabat 
penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di lapangan atau unit 
utama organisasi dalam instansi. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-3 = 100) 

Tujuan hubungan Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Ekonomi 
Digital dilakukan untuk menimbang, mempertahankan atau merundingkan 
proyek, segmen program unit organisasi yang diarahkan untuk memperoleh 
sumber daya dan kesesuaian dengan kebijakan, peraturan, atau kontrak 
yang sudah ditetapkan. Hubungan biasanya partisipasi aktif dalam 
konferensi, rapat, pemeriksaan atau presentasi masalah atau isu berdampak 
cukup besar pada program atau segmen program yang diarahkan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-5 = 650) 

Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Ekonomi Digital mengalami 
kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan kelas 11 atau 12 atau 
yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-4 = 1120) 

Penyeliaan yang dilakukan Direktur Penanggulangan dan Pemulihan 
Ekonomi Digital memerlukan koordinasi dan integrasi yang cukup besar dari 
sejumlah pekerjaan, proyek atau segmen program pekerjaan profesional atau 
pekerjaan administratif dengan kelas 13. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Ekonomi Digital 
Unit Kerja  : Deputi Penanggulangan dan Pemulihan  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

550 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 250 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 75   Tingkat faktor 4A- 3 

  b. Tujuan Hubungan 100   Tingkat faktor 4B- 3 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

650 

  

Tingkat faktor    5- 5 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
1120 

  
Tingkat faktor    6- 4 

Total Nilai 3520    

Kelas Jabatan 15   (3155-3600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Penanggulangan dan 

Pemulihan 
 
 

ttd 
 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
 

ttd 
 
 

 (Asep Chaerudin, M.A.S.S.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Pengendalian Sumber Daya Manusia 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan standardisasi sumber daya manusia, akreditasi lembaga sertifikasi 
profesi, dan pemantauan sumber daya manusia keamanan siber dan sandi dengan 
cara menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan 
mengevaluasi serta melaporkan kebijakan sesuai visi misi dan rencana strategis 
organisasi untuk menjamin kualitas SDM dan lembaga sertifikasi profesi di bidang 
siber dan sandi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengembangkan program pembinaan jabatan fungsional dan 

pengembangan profesi di bidang persandian dan keamanan siber sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat berkinerja secara 
optimal sesuai visi misi dan tujuan organisasi 

2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi jabatan fungsional 
sandiman dan keamanan siber sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 
untuk menjamin kualitas pemangku jabatan fungsional di bidang persandian 
dan keamanan siber 

3. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi jabatan 
fungsional bidang sandi dan siber sesuai dengan kebijakan yang telah 
disusun untuk menjamin pelaksanaan kebijakan telah dilaksanakan dengan 
baik dan mendukung tercapainya rencana pembangunan nasional 

4. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

5. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

6. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

7. Merumuskan kebijakan sertifikasi profesi SDM keamanan siber dan sandi 
sesuai dengan kebutuhan dan rencana strategis organisasi sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi 

8. Merumuskan kebijakan pembinaan jabatan fungsional persandian dan 
keamanan siber sesuai dengan kebutuhan dan rencana strategis organisasi 
sebagai pedoman dalam pelaksanaan akreditasi, sertifikasi dan pembinaan 
jabatan fungsional 

9. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan LSP keamanan siber dalam 
melakukan sertifikasi profesi sesuai dengan standar penyelenggaraan LSP 
untuk menjamin kualitas pelaksanaan sertifikasi 



10. Merumuskan standar kompetensi SDM keamanan siber dan sandi sesuai 
dengan strategi keamanan siber nasional sebagai bahan dalam pembinaan 
dan pengembangan SDM keamanan siber dan sandi 

11. Merumuskan kebijakan teknis akreditas LSP sebagai standar dalam 
penyelenggaraan bagi lembaga penyelenggara sertifikasi profesi 

12. Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga sertifikasi profesi SDM 
keamanan siber sesuai dengan strategi keamanan siber nasional untuk 
meningkatkan dan menjamin tersedia dan kualitas SDM keamanan siber 
nasional 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan waktu dan terselenggaranya pembinaan jabatan fungsional dan 

pengembangan profesi 
2. Kevalidan hasil uji kompetensi dan sertifikasi 
3. Ketepatan waktu dan terselenggaranya pemantauan, pengendalian dan 

evaluasi SDM 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Program pembinaan jabatan fungsional dan pengembangan profesi 
2. Penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi jabatan fungsional sandiman 

dan keamanan siber 
3. Data SDM dan Laporan Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional 
4. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
5. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
6. Laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unitnya 
7. Rumusan kebijakan sertifikasi profesi SDM 
8. Rumusan kebijakan pembinaan jabatan fungsional keamanan siber dan sandi 
9. Pengawasan LSP Keamanan Siber 
10. Rumusan Standar kompetensi SDM keamanan siber dan Sandi 
11. Rumusan kebijakan teknis LSP 
12. Pertumbuhan dan perkembangan LSP keamanan siber nasional 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-3 = 550) 

Direktur Pengendalian Sumber Daya Manusia mengarahkan segmen 
program atau pekerjaan yang diarahkan bersifat pekerjaan teknis, yang 
meliputi standarisasi, sertifikasi, dan peredaran SDM siber dan sandi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-2 = 250) 

Direktur Pengendalian Sumber Daya Manusia bertanggungjawab kepada 
Deputi Pemantauan dan Pengendalian. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Direktur Pengendalian Sumber Daya Manusia mempunyai wewenang 
mengusulkan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dan 
perjalanan dinas pegawai di lingkungan direktorat Pengendalian SDM, 
mengambil keputusan tentang masalah pekerjaan yang diajukan oleh penyelia 
bawahan, serta mengarahkan, mengkoordinasikan atau mengawasi pekerjaan 
dari pejabat yang diselia terkait pengendalian SDM. 

. 



D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 
a. Sifat Hubungan (F4A-3 = 75) 

Direktur Pengendalian Sumber Daya Manusia memiliki hubungan dengan 
anggota dunia usaha atau masyarakat luas, pejabat penyelia yang lebih 
tinggi, wakil kelompok kepentingan masyarakat setempat, pegawai di kantor 
DPRD, pegawai pemerintah daerah, wartawan media massa. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-3 = 100) 

Tujuan hubungan Direktur Pengendalian Sumber Daya Manusia 
dilakukan adalah untuk menjamin bahwa informasi yang diberikan kepada 
pihak luar tepat dan konsisten. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-5 = 650) 

Direktur Pengendalian Sumber Daya Manusia mengalami kesulitan dalam 
pengarahan pekerjaan dengan jabatan kelas 11 atau 12 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-4 = 1120) 

Penyeliaan yang dilakukan Direktur Pengendalian Sumber Daya Manusia 
memerlukan koordinasi dan integrasi yang cukup besar dari sejumlah 
pekerjaan, proyek atau segmen program pekerjaan profesional atau pekerjaan 
administratif dengan kelas 13. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Pengendalian Sumber Daya Manusia 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

550 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 250 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 75   Tingkat faktor 4A- 3 

  b. Tujuan Hubungan 100   Tingkat faktor 4B- 3 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

650 

  

Tingkat faktor    5- 5 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
1120 

  
Tingkat faktor    6- 4 

Total Nilai 3520    

Kelas Jabatan 15   (3155-3600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 
 
 

ttd 
 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
 

ttd 
 
 

 (Dr. Suharyanto, S.E., M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Pemantauan dan Pengendalian Produk Keamanan 
     Siber dan Sandi 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan fasilitasi standardisasi dan sertifikasi, pengendalian peredaran, 
evaluasi dan dokumentasi data modul sandi dan keamanan informasi perangkat 
teknologi informasi dengan cara menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan, 
mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kebijakan teknis pemantauan dan 
pengendalian produk untuk menjamin ketersediaan dan kualitas keamanan produk 
siber dan sandi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Merumuskan kebijakan teknis standarisasi dan sertifikasi keamanan produk 

siber dan sandi sebagai pedoman dalam standarisasi dan sertifikasi 
keamanan produk siber dan sandi 

2. Menyelenggarakan sertifikasi dan standarisasi keamanan produk siber dan 
sandi sesuai prosedur yang ada untuk menjamin kualitas produk 

3. Mengendalikan produk siber dan sandi yang telah disertifikasi keamananya 
sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjamin produk persandian dan 
keamanan siber digunakan secara tepat, baik dan benar 

4. Menyelenggarakan penggelolaan data dan sistem informasi produk 
persandian dan keamanan siber sesuai prosedur sebagai pendukung 
pengambilan keputusan produk persandian 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

10. Merumuskan standar keamanan produk siber dan sandi sesuai dengan 
strategi keamanan siber nasional sebagai pedoman pelaksanaan sertifikasi 
produk 

11. Membangun kerjasama dengan instansi pemerintah yang membidangi 
standaridsasi nasional sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
untuk berkolaborasi, menambah wawasan, dan sharing knowledge 



12. Melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam mengawasi peredaran 
modul sandi dan perangkat TI untuk menjamin produk yang beredar 
memenuhi kriteria keamanan 

13. Merumuskan kebijakan pengendalian produk siber dan sandi untuk 
menjamin kepatuhan lembaga atau perusahaan yang akan berwirausaha di 
bidang produk siber dan sandi 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan perumuskan kebijakan teknis pengendalian produk persandian, 

standarisasi dan sertifikasi produk persandian dan keamanan siber 
2. Ketepatan dan kelancaran sertifikasi dan standarisasi produk persandian 

dan keamanan siber untuk menjamin kualitas produk persandian 
3. Keefektifan kegiatan pengendalian produk persandian dan keamanan siber 

yang telah disertifikasi 
4. Kelengkapan dan kevalidan data dan sistem informasi produk persandian 

dan keamanan siber 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Rumusan kebijakan standarisasi dan sertifikasi keamanan produk siber dan 

sandi 
2. keamanan produk siber dan sandi tersertifikasi dan terstandarisasi 
3. Laporan inventarisasi, pengelolaan data, pengawasan, dan validasi data 

penyebaran produk di instansi pemerintah 
4. Data jaring produk sandi di Instansi Pemerintah 
5. Dokumen program kerja tahunan 
6. Dokumen sasaran kinerja di bawahnya 
7. Hasil coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan 
8. Laporan kegiatan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi BSSN sesuai 

dengan roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional 
9. Dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP 
10. Rumusan standar keamanan produk siber dan sandi 
11. Kerjasama standardisasi keamanan produk siber dan sandi 
12. kerjasama pengawasan peredaran produk 
13. Rumusan kebijakan atau peraturan bagi perusahaan atau lembaga produsen 

dan distributor produk siber dan sandi 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-3 = 550) 

Direktur Pemantauan dan Pengendalian Produk Keamanan Siber dan 
Sandi lingkup pekerjaannya seperti mengarahkan segmen program atau 
pekerjaan yang diarahkan bersifat pekerjaan teknis, yang meliputi standarisasi, 
sertifikasi, dan peredaran produk perangkat TI dan modul sandi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-2 = 250) 

Direktur Pemantauan dan Pengendalian Produk Keamanan Siber dan 
Sandi bertanggung-jawab kepada Deputi Pemantauan dan Pengendalian. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Direktur Pemantauan dan Pengendalian Produk Keamanan Siber dan 
Sandi menjalankan wewenang manajerial untuk menetapkan rencana dan 



jadwal kerja tahunan di liingkungan direktorat pengendalian produk, 
Memastikan pelaksanaan tujuan dan sasaran segmen program dari 
pengendalian produk keamanan perangkat teknologi informasi dan modul 
sandi, menentukan tujuan dan sasaran yang perlu ditekankan, menentukan 
pendekatan atau solusi terbaik dalam penyelesaian masalah anggaran. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-3 = 75) 
Direktur Pemantauan dan Pengendalian Produk Keamanan Siber dan 

Sandi memiliki hubungan dengan anggota dunia usaha atau masyarakat 
luas, pejabat penyelia yang lebih tinggi, wakil kelompok kepentingan 
masyarakat setempat, pegawai di kantor DPRD, pegawai pemerintah 
daerah, wartawan media massa.    

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-3 = 100) 

Tujuan hubungan Direktur Pemantauan dan Pengendalian Produk 
Keamanan Siber dan Sandi dilakukan adalah untuk menjamin bahwa 
informasi yang diberikan kepada pihak luar tepat dan konsisten. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-5 = 650) 

Direktur Pemantauan dan Pengendalian Produk Keamanan Siber dan 
Sandi mengalami kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan kelas 
11 atau 12 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-4 = 1120) 

Penyeliaan yang dilakukan Direktur Pemantauan dan Pengendalian Produk 
Keamanan Siber dan Sandi memerlukan koordinasi dan integrasi yang cukup 
besar dari sejumlah pekerjaan, proyek atau segmen program pekerjaan 
profesional atau pekerjaan administratif dengan kelas 13. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Pemantauan dan Pengendalian Produk Keamanan 
     Siber dan Sandi 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

550 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 250 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 75   Tingkat faktor 4A- 3 

  b. Tujuan Hubungan 100   Tingkat faktor 4B- 3 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

650 

  

Tingkat faktor    5- 5 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
1120 

  
Tingkat faktor    6- 4 

Total Nilai 3520    

Kelas Jabatan 15   (3155-3600) 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Pengendalian Informasi, Investigasi, dan Forensik  
     Digital 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengendalian informasi, investigasi dan dukungan penyidikan, dan 
forensik digital dengan cara menyusun, mengkoordinasi, melaksanakan kebijakan 
teknis dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaanya sebagai bentuk 
pengendalian kejahatan siber 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Merumuskan Kebijakan teknis pelaksanaan penyidikan dan forensik digital 

sesuai dengan kebutuhan dan rencana strategis organisasi sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan penyidikan dan forensik digital 

2. Melakukan Pengamanan bukti digital kasus kejahatan siber sesuai 
prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung penyidikan 
dan forensik digital 

3. Memberikan Keterangan di bidang forensik digital sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku dalam rangka penegakan hukum informasi dan 
transaksi elektronik 

4. Menyampaikan Laporan hasil investigasi dan penyidikan kejahatan siber di 
Indonesia sesuai prosedur sebagai bentuk akuntabilitas kinerja 

5. Menyelenggarakan Pengendalian informasi yang beredar melalui media 
untuk mencegah informasi-informasi yang tidak benar dan bermuatan 
negatif tersebar secara meluas 

6. Melakukan Analisis terhadap informasi negatif untuk dapat ditentukan 
counter terhadap informasi negatif 

7. Melakukan Framming dan priming dalam mengendalikan informasi negatif 
melalui media untuk menciptakan situasi pemberitaan informasi yang 
kondusif dan terkendali 

8. Menyelenggarakan Edukasi kepada masyarakat dalam memilih, menilai 
dan mengklarifikasi informasi yang tidak benar untuk menghindari 
penyesatan informasi/hoaxc dan menghadapi Hoax dengan rileks dan tidak 
mudah terpancing 

9. Menyusun Program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

10. Menetapkan Sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

11. Melakukan Coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 



12. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

13. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan, ketepatan, kefektifan, dan keharmonisan kebijakan teknis 

pelaksanaan penyidikan dan forensik digital 
2. Keamanan, ketepatan, kebenaran, kesesuaian bukti digital kasus kejahatan 

siber 
3. Keakuratan, ketepatan, kebenaran, dan kesesuaian keterangan di bidang 

forensik digital 
4. Ketepatan, keakuratan laporan hasil investigasi dan penyidikan kejahatan 

siber di Indonesia 
5. Kelancaran, keamanan informasi yang beredar melalui media 
6. Kualitas hasil Analisis terhadap informasi negatif 
7. Kualitas Framming dan priming dalam mengendalikan informasi negatif 
8. Kefektifan, kualitas, kelancaran Edukasi kepada masyarakat dalam 

memilih, menilai dan mengklarifikasi informasi yang tidak benar 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Draft kebijakan teknis penyidikan dan forensik digital , pengendalian informasi 

dan analisis kripto. 
2. Hasil pengamanan bukti digital dalam kejahatan siber 
3. Keterangan saksi ahli dan Laporan  hasil digital forensik 
4. Laporan kegiatan investigasi dan penyidik kejahatan siber 
5. Rekomendasi pemblokiran terhadap situs yang mengandung konten yang 

bertentangan 
6. Laporan kegiatan penapisan konten terhadap berita yang menyudutkan 

pemerintah 
7. Hasil framming dan primming 
8. Dokumentasi edukasi kegiatan menghadapi Hoax 
9. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
10. SKP Pribadi dan Bawahan 
11. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
12. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
13. Laporan pelaksanaan tugas 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-3 = 550) 

Direktur Pengendalian Informasi, Investigasi, dan Forensik Digital linkup 
pekerjaan mencakup mengarahkan pekerjaan teknis yang program atau 
pekerjaanya meliputi rekomendasi konten hoax, analisis kripto, dan digital 
forensik. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-2 = 250) 

Direktur Pengendalian Informasi, Investigasi, dan Forensik Digital 
bertanggungjawab kepada Deputi Pemantauan dan Pengendalian. 

 



C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 
Direktur Pengendalian Informasi, Investigasi, dan Forensik Digital 

mempunyai wewenang untuk menetapkan rencana dan jadwal kerja tahunan 
dan multi tahunan di lingkungan pengendalian informasi, investigasi dan 
forensik digital. Selain itu Direktur Pengendalian Informasi, Investigasi, dan 
Forensik Digital juga mempunyai wewenang untuk pelaksanaan tujuan dan 
sasaran segmen program dan menentukan pendekatan atau solusi terbaik 
dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-3 = 75) 
Direktur Pengendalian Informasi, Investigasi, dan Forensik Digital 

memiliki hubungan dengan anggota dunia usaha atau masyarakat luas, 
pejabat penyelia yang lebih tinggi, wakil kelompok kepentingan masyarakat 
setempat, pegawai di kantor DPRD, pegawai pemerintah daerah, wartawan 
media massa.    

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-3 = 100) 

Tujuan hubungan Direktur Pengendalian Informasi, Investigasi, dan 
Forensik Digital dilakukan adalah untuk menjamin bahwa informasi yang 
diberikan kepada pihak luar tepat dan konsisten. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-5 = 650) 

Direktur Pengendalian Informasi, Investigasi, dan Forensik Digital 
mengalami kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan kelas 11 
atau 12 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-4 = 1120) 

Direktur Pengendalian Informasi, Investigasi, dan Forensik Digital 
memerlukan koordinasi dan integrasi atau konsolidasi pekerjaan administratif 
kelas 12 atau kelas dibawahnya dan memiliki kewenangan teknis secara penuh 
dan final terhadap pegawai di Pengendalian Informasi, Investigasi dan Foreksik 
Digital. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Direktur Pengendalian Informasi, Investigasi, dan Forensik  
     Digital 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

550 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 250 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 75   Tingkat faktor 4A- 3 

  b. Tujuan Hubungan 100   Tingkat faktor 4B- 3 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

650 

  

Tingkat faktor    5- 5 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
1120 

  
Tingkat faktor    6- 4 

Total Nilai 3520    

Kelas Jabatan 15   (3155-3600) 
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ttd 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Inspektur 
Unit Kerja  : Inspektorat 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, dan mengarahkan pelaksanaan 
tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSSN serta 
membina bawahan di lingkungan Inspektorat sesuai dengan prosedur dan 
peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Merumuskan kebijakan teknis pengawasan di bidang Kepegawaian, 
Anggaran, Perlengkapan, dan pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN 

2. Menyelenggarakan pengawasan yang meliputi Kepegawaian, Anggaran, 
Perlengkapan serta pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN 

3. Mengendalikan pelaksanaan, pengusutan, pemeriksaan terhadap laporan, 
pengaduan, penyimpangan, penyalahgunaan jabatan/wewenang, dan 
menyiapkan usulan tindakan terhadap pegawai BSSN yang terbukti 
melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran disiplin pegawai 

4. Membina kerjasama dan melakukan koordinasi dengan Aparat 
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) instansi lain dalam hal 
pelaksanaan pengawasan pada umumny 

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Reformasi 
Birokrasi) 

6. Menyusun program pengawasan yang meliputi Kepegawaian, Anggaran, 
Perlengkapan, dan Pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN 

7. Memberikan konsultasi kepada stake holder dalam rangka proses 
Pengawasan Tahunan di bidang Kepegawaian, Anggaran, Perlengkapan, 
dan Pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN 

8. Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian urusan 
kelembagaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) 

9. Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian urusan 
ketatausahaan di Inspektorat 

10. Menyusun Laporan Hasil Pengawasan di bidang Kepegawaian, Anggaran, 
Perlengkapan, dan pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN 

11. Mengimplementasikan Mengimlementasikan sistem pengendalian internal 
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya 

12. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

13. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

14. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

 



B. TANGGUNG JAWAB 
1. PMPRB (Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi) di Lingkungan BSSN 
2. Kelengkapan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan di lingkungan 

Inspektorat 
3. Keakuratan rencana operasional Inspektorat 
4. Optimalisasi pelaksanaan pengelolaan pengawasan terhadap pelaksanaan 

tugas di lingkungan BSSN dan bimbingan kelompok jabatan fungsional di 
lingkungannya 

5. Keharmonisan hubungan kerja di lingkungan Inspektorat 
6. Kebenaran dan keakuratan laporan Inspektorat 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Rumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan Kepegawaian, Anggaran, 
Perlengkapan, dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BSSN 

2. Penyelenggaraan pengawasan di bidang Pengawasan Kepegawaian, 
Anggaran, Perlengkapan, dan Pelaksnaaan Tugas dan Fungsi BSSN 

3. Laporan pengaduan, penyimpangan, penyalahgunaan jabatan/wewenang dan 
usulan tindakan; 

4. Terbinanya kerjasama dan koordinasi dengan APIP instansi lain 
5. Laporan PMPRB 
6. Program Pengawasan di bidang Pengawasan Kepegawaian, Anggaran, 

Perlengkapan, dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BSSN 
7. Layanan konsultasi kepada kepada stakeholder dalam rangka proses 

Pengawasan 
8. Terbinanya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian urusan kelembagaan 

APIP 
9. Terbinanya urusan Ketatausahaan di Inspektorat 
10. Laporan Hasil Pengawasan di bidang Pengawasan Kepegawaian, Anggaran, 

Perlengkapan, dan Pelaksnaaan Tugas dan Fungsi BSSN 
11. Laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 
12. Laporan pelaksanaan tugas Inspektorat 
13. Program kerja sesuai dengan kaidah SPIP 
14. SKP Pribadi dan Bawahan 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-3 = 550) 
Inspektur mengarahkan Segmen program atau pekerjaan yang bersifat 

pekerjaan administratif, dan pekerjaan profesional. Segmen program atau 
pekerjaan yang diarahkan mencakup satu instansi BSSN. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-2 = 250) 

Inspektur bertanggung jawab pada jabatan struktural tertinggi. 
 

C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 
Inspektur mengawasi seluruh perencanaan, pengarahan, dan pelaksanaan 

suatu program, beberapa segmen program (yang dikelola oleh unit organisasi 
bawahan), atau beberapa fungsi staf yang setara, termasuk pengembangan, 
penugasan, dan pencapaian tujuan dan sasaran pejabat penyelia unit 
organisasi bawahan. 

. 



D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 
a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 

Inspektur memiliki hubungan yang dilakukan dengan pejabat penyelia 
yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di lapangan atau unit utama 
organisasi dalam instansi. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Inspektur menjamin bahwa informasi yang diberikan kepada pihak luar 
tepat dan konsisten, untuk merencanakan dan mengkoordinasikan 
pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar organisasi bawahan, 
dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat diantara pejabat 
penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-5 = 650) 

Inspektur memiliki kesulitan dalam mengarahkan pekerjaan atau jabatan 
yang nilai jabatannya pada kelas 11 atau 12 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-3 = 975) 

Inspektur mengarahkan penyelia bawahan dan/atau kontraktor yang 
mengarahkan pekerjaan kelas 11 atau kelas 12. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Inspektur 
Unit Kerja  : Inspektorat 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

550 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 250 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

650 

  

Tingkat faktor    5- 5 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 3325 

  

  

Kelas Jabatan 15   (3155-3600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Inspektur 

 
 

ttd 
 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
 

ttd 
 
 

 (Christyanto Noviantoro, S.H., M.H.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi  
     Keamanan Siber dan Sandi 
Unit Kerja  : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan 
     Siber dan Sandi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengkajian dan pengembangan teknologi, ilmu pengetahuan 
pendukung, serta teknologi terapan keamanan siber dan sandi dengan cara 
menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan kajian 
dan pengembangan untuk mendukung kemandirian teknologi di bidang keamanan 
siber dan sandi 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan pengembangan 
teknologi keamanan siber dan sandi 

2. Menyelenggarakan pengkajian, pengembangan dan pengujian kriptografi 
dan steganografi sesuai dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan 

3. Menyelenggarakan pengkajian, pengujian dan pengembangan perangkat 
keamanan informasi sesuai dengan permintaan dan kebutuhan untuk 
mencapai kemandirian di bidang perangkat lunak dan perangkat keras 

4. Menyelenggarakan pengkajian, pengujian dan pengembangan di bidang 
infrastruktur keamanan informasi sesuai kebutuhan unit kerja BSSN 

5. Menyelenggarakan penelitian teknologi terbaru dan implementasinya dalam 
bidang keamanan siber dan sandi 

6. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

7. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

8. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

9. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

11. Menguji kelayakan standar keamanan informasi dan standar keamanan 
informasi pada perangkat yang telah dirancang oleh unit kerja lain 

12. Membantu unit kerja terkait dalam penyusunan standar terkait algoritma 
kriptografi dan steganografi 



13. Melakukan pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan pendukung 
dan teknologi terapan dalam mendukung organisasi sebagai bahan 
pertimbangan kebijakan dan pengambilan keputusan bagi pimpinan 

14. Membangun kemitraan dan kerjasama dengan akademisi/praktisi/institusi 
dalam bentuk joint-research atau pelaksanaan rekayasa teknologi sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 

15. Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait dalam pelaksanaan 
rekayasa teknologi keamanan siber dan sandi sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk mencapai kemandirian teknologi keamanan 
siber dan sandi 

16. Mengendalikan dan mengevaluasi layanan administrasi persuratan, 
persandian, tata usaha, kearsipan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, 
layanan administrasi program kerja, dan penyusunan laporan kinerja 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan rumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan 

teknologi keamanan informasi 
2. Keberlangsungan dan kemajuan pelaksanaan pengkajian dan 

pengembangan di bidang teknologi keamanan informasi 
  

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Pedoman Pengkajian dan Pengembangan 
2. Hasil Kajian, pengembangan dan Pengujian Kriptografi dan Steganografi 
3. Hasil Kajian, pengujian dan pengembangan teknologi perangkat lunak dan 

perangkat keras 
4. Hasil Kajian, pengujian dan Pengembangan infrastruktur keamanan informasi 
5. Dokumen penelitian teknologi terbaru 
6. Program kerja sesuai dengan kaidah SPIP 
7. SKP Pribadi dan Bawahan 
8. Hasil coaching, counseling dan mentoring 
9. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
10. Laporan pelaksanaan tugas 
11. Hasil uji kelayakan 
12. Dukungan penyusunan standar algoritma kriptografi dan steganografi 
13. Hasil pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan pendukung dan 

teknologi terapan 
14. Join Research 
15. Kerjasama rekayasa teknologi keamanan siber dan sandi 
16. pengendalian layanan tata usaha 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-3 = 550) 
Kepala Pusat  Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber 

dan Sandi memiliki pekerjaan yang mencakup segmen program yang bersifat 
pekerjaan profesional, pekerjaan sangat teknis, atau pekerjaan administratif 
yang rumit. 

 
 
 



B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-2 = 250) 
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber 

dan Sandi bertanggungjawab pada Eselon I. 
 

C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber 

dan Sandi mengawasi seluruh perencanaan, pengarahan, dan pelaksanaan 
suatu program, beberapa segmen program (yang dikelola oleh unit organisasi 
bawahan), atau beberapa fungsi staf yang setara, termasuk pengembangan, 
penugasan, dan pencapaian tujuan dan sasaran pejabat penyelia unit 
organisasi bawahan. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber 

dan Sandi memiliki hubungan biasanya partisipasi aktif dalam konferensi, 
rapat, pemeriksaan atau presentasi masalah atau isu berdampak cukup 
besar pada program atau segmen program yang diarahkan. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber 
dan Sandi memiliki hubungan biasanya partisipasi aktif dalam konferensi, 
rapat, pemeriksaan atau presentasi masalah atau isu berdampak cukup 
besar pada program atau segmen program yang diarahkan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-5 = 650) 

Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber 
dan Sandi mempunyai tingkat kesulitan dalam mengarahkan pekerjaan dengan 
jabatan kelas 11 atau 12. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-3 = 975) 

Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber 
dan Sandi memiliki penyeliaan yang memerlukan koordinasi dan integrasi yang 
cukup besar dari sejumlah pekerjaan, proyek atau segmen program pekerjaan 
profesional. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi  
     Keamanan Siber dan Sandi 
Unit Kerja  : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan 
     Siber dan Sandi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

550 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 250 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

650 

  

Tingkat faktor    5- 5 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 3325    

Kelas Jabatan 15   (3155-3600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Kepala Pusat Pengkajian dan 

Pengembangan Teknologi Keamanan 
Siber dan Sandi 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Dra. Rr. Retno Artinah Suryandari) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi 
Unit Kerja  : Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan kebijakan dan pelaksanaan layanan infrastruktur, pusat data dan 
aplikasi, dan layanan operasional dan keamanan teknologi informasi komunikasi 
untuk layanan internal sesuai blueprint tata kelola pusat data dan TIK untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas organisasi 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Merumuskan kebijakan Pusat Data dan TIK yang meliputi Rencana Jangka 
Pendek dan Jangka Panjang (roadmap), Arsitektur TIK, Tata Kelola, 
Program dan Analisis Kebutuhan, sesuai dengan visi misi organisasi dalam 
rangka pelayanan prima BSSN 

2. Melakukan analisis Program dan Kebijakan TI sesuai dengan metode yang 
ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

3. Menyelenggarakan layanan operasional TI dan Datacenter sesuai dengan 
rencana kerja dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BSSN 

4. Menyelenggarakan pemantauan/monitoring, mitigasi dan forensik 
keamanan TI dan Datacenter dari serangan siber sesuai dengan kebutuhan 
dalam proses pencegahan dan kualitas pelayanan TIK 

5. Memberikan jaminan keamanan dan kelangsungan TIK sesuai dengan 
ketentuan, kebijakan atau analisis kebutuhan untuk mendukung kualitas 
pelayanan TIK BSSN 

6. Mengevaluasi pelaksanaan layanan TI dan Datacenter sesuai dengan 
prosedur dan metode yang ditetapkan dalam mencapai tujuan 
penyelenggaraan TIK yang baik 

7. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

8. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

9. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

10. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

11. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

12. Memastikan Memastikan bahwa semua kebutuhan pendukung Data Center 
dapat selalu berjalan dengan baik untuk menjamin ketersediaan dukungan 
infrastruktur secara tepat waktu 



13. Menyusun dan menetapkan standar layanan TIK sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku sebagai jaminan layanan TIK 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan, kesesuaian, dan keharmonisan kebijakan teknis Pusat Data dan 

TIK 
2. Kesesuaian hasil analisis program dan kebijakan TI 
3. Ketepatan dan kesesuaian layanan operasional TI dan Datacenter dengan 

kebutuhan atau rencana kerja 
4. Kesesuaian hasil pemantauan, mitigasi, dan forensik keamanan TI untuk 

bahan evaluasi 
5. Kealidan dan ketepatan sistem dan infrastruktur yang menjadi prioritas 

untuk jaminan keamanan TI 
6. Kesesuaian metode dan waktu evaluasi pelaksanaan layanan TI dan 

Datacenter 
  

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen Renstra Pusat TI dan Datacenter; Dokumen Rencana Kerja dan 

Anggaran; Dokumen Tata Kelola TI; Rancangan Peraturan TI dan Datacenter; 
Rancangan Pedoman tentang Pengelolaan TI dan Datacenter; 

2. Dokumen analisis program dan kebijakan TI 
3. Layanan operasional TI dan Datacenter 
4. Dokumen pemantauan/monitoring, mitigasi, dan forensik keamanan TI dan 

Datacenter 
5. Dokumen jaminan keamanan dan kelangsungan TIK 
6. Dokumen pelaksanaan layanan TI dan Datacenter 
7. Program kerja sesuai dengan kaidah SPIP 
8. SKP Pribadi dan Bawahan 
9. Hasil coaching, counseling dan mentoring 
10. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
11. Laporan pelaksanaan tugas 
12. Laporan berkala mengenai status semua perangkat pendukung Data Center 
13. Standar layanan TIK 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-3 = 550) 
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi memiliki pekerjaan 

yang mencakup segmen program atau pekerjaan yang diarahkan bersifat 
pekerjaan teknis, pekerjaan administratif, atau pekerjaan profesional. Segmen 
program atau pekerjaan yang diarahkan mencakup suatu daerah ibukota, 
suatu daerah, atau suatu daerah kecil di beberapa daerah. Dampaknya adalah 
pada kegiatan, fungsi, atau jasa yang diberikan secara langsung 
mempengaruhi pekerjaan instansi, pekerjaan instansi lain, operasi sektor 
industri, atau masyarakat luas. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-2 = 250) 

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi bertanggung jawab 
kepada suatu jabatan yang berada satu tingkat di bawah jabatan struktural 
tertinggi atau jabatan yang setara atau lebih tinggi dalam mata rantai 
pengawasan langsung. 



C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi mengawasi seluruh 

perencanaan, pengarahan, dan pelaksanaan suatu program, beberapa 
segmen program (yang dikelola oleh unit organisasi bawahan), atau beberapa 
fungsi staf yang setara, termasuk pengembangan, penugasan, dan pencapaian 
tujuan dan sasaran pejabat penyelia unit organisasi bawahan. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi memiliki 

hubungan biasanya partisipasi aktif dalam konferensi, rapat, pemeriksaan 
atau presentasi masalah atau isu berdampak cukup besar pada program 
atau segmen program yang diarahkan. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi memiliki 
hubungan biasanya partisipasi aktif dalam konferensi, rapat, pemeriksaan 
atau presentasi masalah atau isu berdampak cukup besar pada program 
atau segmen program yang diarahkan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-5 = 650) 

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tingkat 
kesulitan dalam mengarahkan pekerjaan dengan jabatan kelas 11 atau 12. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-3 = 975) 

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi memiliki 
penyeliaan yang memerlukan koordinasi dan integrasi yang cukup besar dari 
sejumlah pekerjaan, proyek atau segmen program pekerjaan profesional. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi 
Unit Kerja  : Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

550 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 250 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

650 

  

Tingkat faktor    5- 5 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 3325    

Kelas Jabatan 15   (3155-3600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Kepala Pusat Data dan Teknologi 

Informasi Komunikasi 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Akhmad Toha, S.AP) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyelenggarakan dan mengevaluasi diklat manajemen, diklat teknis dan 
fungsional keamanan siber dan sandi, manajemen mutu dan akreditasi diklat 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung 
pencapaian tujuan strategis organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

2. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

3. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

4. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan 
ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku agar tercapainya sasaran yang telah ditetatpkan 

7. Menyelenggarakan diklat manajemen  sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku agar tercapianya sasaran yang telah ditetapkan 

8. Menyelenggarakan diklat teknis dan fungsional keamanan siber dan sandi 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tercapainya 
sasaran yang telah ditetapkan 

9. Menyelenggarakan  evaluasi dan manajemen mutu pendidikan dan 
pelatihan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku seabagai 
upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan 

10. Menyelenggarakan  pembinaan dan pemberian dukungan administrasi 
kepada semua unsur di lingkungan Pusdiklat sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

11. Melaksanakan pengasuhan siswa diklat manajemen, teknis dan fungsional 
keamanan siber dan sandi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku sebagai pembinaan kepada siswa diklat 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan kelengkapan penyusunan program kerja tahunan 
2. Ketepatan dan kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 



3. Kesesuaian dan kevalidan pelaksanaan evaluasi dan menajemen mutu 
pendidikan dan pelatihan 
  

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
2. SKP Pribadi dan Bawahan 
3. Hasil coaching, counseling dan mentoring 
4. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
5. Laporan pelaksanaan tugas 
6. Penyelenggaraan diklat bidang siber dan persandian 
7. Penyelenggaraan diklat manajemen 
8. Penyelenggaran diklat teknis dan fungsional keamanan siber dan sandi 
9. Laporan evaluasi dan manajemen mutu diklat 
10. Pembinaan dan dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan 

Pusdiklat 
11. Laporan pengasuhan siswa diklat 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-3 = 550) 
Pekerjaan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan berdampak pada 

Kegiatan, fungsi, atau jasa yang diberikan secara langsung mempengaruhi 
pekerjaan instansi, pekerjaan instansi lain, operasi sektor industri, atau 
masyarakat luas. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-2 = 250) 

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan bertanggung jawab kepada suatu 
jabatan yang berada satu tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi atau 
jabatan yang setara atau lebih tinggi dalam mata rantai pengawasan langsung. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan mengawasi seluruh perencanaan, 
pengarahan, dan pelaksanaan suatu program, beberapa segmen program 
(yang dikelola oleh unit organisasi bawahan), atau beberapa fungsi staf yang 
setara, termasuk pengembangan, penugasan, dan pencapaian tujuan dan 
sasaran pejabat penyelia unit organisasi bawahan. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan memiliki hubungan biasanya 

partisipasi aktif dalam konferensi, rapat, pemeriksaan atau presentasi 
masalah atau isu berdampak cukup besar pada program atau segmen 
program yang diarahkan. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan memiliki hubungan biasanya 
partisipasi aktif dalam konferensi, rapat, pemeriksaan atau presentasi 
masalah atau isu berdampak cukup besar pada program atau segmen 
program yang diarahkan. 

 
 



E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-5 = 650) 
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tingkat kesulitan dalam 

mengarahkan pekerjaan dengan jabatan kelas 11 atau 12. 
 

F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-3 = 975) 
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan memiliki penyeliaan yang 

memerlukan koordinasi dan integrasi yang cukup besar dari sejumlah 
pekerjaan, proyek atau segmen program pekerjaan profesional. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

550 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 250 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

650 

  

Tingkat faktor    5- 5 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 3325    

Kelas Jabatan 15   (3155-3600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Wida Sandrayanti, S.E.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 
Unit Kerja  : Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pemonitoran keamanan siber nasional, pusat kontak siber nasional, 
tata kelola keamanan informasi dan infrastruktur di lingkungan pusat operasi 
keamanan siber nasional dengan cara menyusun, melaksanakan, mengevaluasi 
dan melaporkan pelaksanaan operasi keamanan siber nasional sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan sebagai kendali terhadap pelaksanaan keamanan siber 
nasional 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kendali terhadap keamanan siber 

lingkup nasional 
2. Mengelola pengumpulan log, pemantauan serta deteksi dini terhadap 

keamanan jaringan pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional, 
penyedia layanan telekomunikasi data, dan gerbang internet internasional 
indonesia 

3. Mengelola  pelaksanaan integrasi, ringkas, dan redistribusi kesadaran 
situasional mengenai kerentanan, ancaman dan kejadian keamanan 
jaringan 

4. Mengelola aktivitas perlindungan, pencegahan, mitigasi dan pemulihan di 
skala nasional dalam menghadapi insiden siber untuk meningkatkan postur 
pertahanan siber nasional 

5. Melaksanakan peran sebagai leading sector nasional terhadap 
pelaksanaan Security Operation Center (SOC) baik di lingkup pemerintah, 
infrastruktur informasi kritikal nasional, penyedia layanan telekomunikasi 
data dan gerbang internet internasional Indonesia 

6. Menyelenggarakan analisis ancaman atau kerentanan yang sebelumnya 
tidak terlihat di tempat lain melalui analisis forensik dan perangkat lunak 

7. Menyelenggarakan penilaian ancaman secara holistik dengan 
memanfaatkan sumber daya siber misalnya laporan intelijen dan trending 
dengan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan keamanan siber 
lainnya 

8. Menyelenggarakan  analisis insiden dan penanggulangan keamanan siber 
seperti: tradecraft analysis, insident response coordination, 
countermeasure implementation, on-site insident response, remote incident 
response 

9. Menyelenggarakan analisis artifak keamanan siber meliputi; forensic artifact 
handling, malware and implant analysis, forensic artifact analysis 

10. Menyelenggarakan aktivitas pusat kontak kemananan siber nasional 
11. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 

organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 



12. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

13. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

14. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

15. Menyusun  laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan konsep kebijakan teknis kebijakan di bidang kendali terhadap 

keamanan siber lingkup nasional 
2. Ketepatan laporan pengumpulan log, pemantauan serta deteksi dini 

terhadap keamanan jaringan pemerintah, infrastruktur informasi kritikal 
nasional, penyedia layanan telekomunikasi data, dan gerbang internet 
internasional indonesia 

3. Kelancaran pelaksanaan integrasi, ringkas, dan redistribusi kesadaran 
situasional mengenai kerentanan, ancaman dan kejadian keamanan 
jaringan 

4. Ketepatan pengelolaan aktivitas perlindungan, pencegahan, mitigasi dan 
pemulihan di skala nasional dalam menghadapi insiden siber untuk 
meningkatkan postur pertahanan siber nasional 

5. Kesesuaian peran sebagai leading sector nasional terhadap pelaksanaan 
Security Operation Center (SOC) baik di lingkup pemerintah, infrastruktur 
informasi kritikal nasional, penyedia layanan telekomunikasi data dan 
gerbang internet internasional Indonesia 

6. Ketepatan hasil analisis ancaman atau kerentanan yang sebelumnya tidak 
terlihat di tempat lain melalui analisis forensik dan perangkat lunak 

7. Ketepatan hasil penilaian ancaman secara holistik dengan memanfaatkan 
sumber daya siber misalnya laporan intelijen dan trending dengan 
berkoordinasi dengan pemangku kepentingan keamanan siber lainnya 

8. Ketepatan hasil analisis insiden dan penanggulangan keamanan siber 
seperti: tradecraft analysis, insident response coordination, 
countermeasure implementation, on-site insident response, remote incident 
response 

9. Ketepatan hasil analisisartifak keamanan siber meliputi; forensic artifact 
handling, malware and implant analysis, forensic artifact analysis 

10. Kelancaran aktivitas pusat kontak keamanan siber nasionalKetepatan dan 
kelengkapan penyusunan program kerja tahunan 
  

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Kebijakan teknis di bidang kendali keamanan siber 
2. Laporan aktifitas pengumpulan maupun pemantauan terhadap keamanan 

jaringan 
3. Laporan pelaksanaan integrasi, ringkas, dan redistribusi kesadaran situasional 



4. Laporan aktifitas perlindungan, pencegahan, mitigasi dan pemulihan pada 
insiden siber 

5. Laporan pelaksanaan SOC 
6. Hasil analisis ancaman atau kerentanan 
7. Hasil penilaian ancaman 
8. Hasil analisis insiden dan penanggulangan keamanan siber 
9. Hasil analisis artifak keamanan siber 
10. Laporan aktifitas pusat kontak keamanan siber nasional 
11. SKP Pribadi dan Bawahan 
12. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
13. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
14. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
15. Laporan pelaksanaan tugas 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-3 = 550) 
Pekerjaan Kepala Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional berdampak 

pada Kegiatan, fungsi, atau jasa yang diberikan secara langsung 
mempengaruhi pekerjaan instansi, pekerjaan instansi lain, operasi sektor 
industri, atau masyarakat luas. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-2 = 250) 

Kepala Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional bertanggung jawab 
kepada suatu jabatan yang berada satu tingkat di bawah jabatan struktural 
tertinggi atau jabatan yang setara atau lebih tinggi dalam mata rantai 
pengawasan langsung. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Kepala Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional mengawasi seluruh 
perencanaan, pengarahan, dan pelaksanaan suatu program, beberapa 
segmen program (yang dikelola oleh unit organisasi bawahan), atau beberapa 
fungsi staf yang setara, termasuk pengembangan, penugasan, dan pencapaian 
tujuan dan sasaran pejabat penyelia unit organisasi bawahan. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional memiliki hubungan 

biasanya partisipasi aktif dalam konferensi, rapat, pemeriksaan atau 
presentasi masalah atau isu berdampak cukup besar pada program atau 
segmen program yang diarahkan. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Kepala Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional memiliki hubungan 
biasanya partisipasi aktif dalam konferensi, rapat, pemeriksaan atau 
presentasi masalah atau isu berdampak cukup besar pada program atau 
segmen program yang diarahkan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-5 = 650) 

Kepala Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional mempunyai tingkat 
kesulitan dalam mengarahkan pekerjaan dengan jabatan kelas 11 atau 12. 



 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-3 = 975) 

Kepala Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional memiliki penyeliaan yang 
memerlukan koordinasi dan integrasi yang cukup besar dari sejumlah 
pekerjaan, proyek atau segmen program pekerjaan profesional. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 
Unit Kerja  : Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

550 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 250 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

650 

  

Tingkat faktor    5- 5 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 3325    

Kelas Jabatan 15   (3155-3600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Kepala Pusat Operasi Keamanan 

Siber Nasional 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Hasto Prastowo, S.Kom) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan, menyelenggarakan, merencanakan, mengembangkan, 
mengimplementasikan, melakukan, menerapkan kebijakan teknis pelaksanaan 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat STSN, penjaminan mutu 
STSN, serta urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan, 
rumah tangga, keamanan dan asrama guna menghasilkan SDM Siber dan Sandi 
Negara yang berkualitas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat 
2. Menyelenggarakan penjaminan mutu  STSN yang mengacu pada standar 

nasional pendidikan tinggi 
3. Merencanakan mengembangkan bidang akademik dan non akademik 
4. Menyelenggarakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, 

perlengkapan, rumah tangga, keamanan dan asrama 
5. Menyelenggarakan kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat dengan berbagai instansi pemerintah, perguruan tinggi, serta 
institusi lain penyelenggara pendidikan 

6. Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal sesuai ruang 
lingkup tugasnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan dan 
peserta didik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 
bawahan dapat berkinerja secara optimal 

8. Menetapkan Sasaran Kinerja di bawahnya di unit kerja STSN sesuai 
dengan rencana strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan 
rencana kegiatan jabatan di bawahnya 

9. Mengimplementasikan sistem pengendalian internal sesuai dengan ruang 
lingkup tugasnya 

10. Menerapkan manajemen tata graha sesuai dengan ruang lingkup tugasnya 
11. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan Kesesuaian kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian masyarakat STSN; 
2. Kualitas penyelenggaraan Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat; 
3. Kelengkapan penjaminan mutu STSN yang mengacu pada standar 

nasional pendidikan tinggi; 
4. Kesesuaian mengembangkan bidang akademik dan non akademik 
5. Ketepatan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan, 

rumah tangga, keamanan dan asrama 



6. Kesesuaian penyelenggaraan kerjasama pendidikan, penelitian dan 
pengabdian masyarakat dengan berbagai instansi pemerintah, perguruan 
tinggi, serta institusi lain penyelenggara pendidikan 

7. Ketepatan sistem penjaminan mutu internal sesuai ruang lingkup tugasnya; 
8. Kesesuaian coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan dan 

peserta didik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 
bawahan dapat berkinerja secara optimal 
  

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat STSN 
2. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat 
3. Perencanaan dan pengembangan bidang akademik dan non akademik 
4. Penyelenggarakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, 

perlengkapan, rumah tangga, keamanan dan asrama 
5. Penyelenggaran kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat 
6. Laporan implementasi sistem penjaminan mutu internal 
7. Coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
8. SKP Bawahan 
9. Laporan sistem pengendalian internal 
10. Standar 5R 
11. Laporan pelaksanaan tugas Ketua STSN 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-3 = 550) 
Pekerjaan Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara berdampak pada Kegiatan, 

fungsi, atau jasa yang diberikan secara langsung mempengaruhi pekerjaan 
instansi, pekerjaan instansi lain, operasi sektor industri, atau masyarakat luas. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-2 = 250) 

Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara bertanggung jawab kepada suatu 
jabatan yang berada satu tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi atau 
jabatan yang setara atau lebih tinggi dalam mata rantai pengawasan langsung. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara mengawasi seluruh perencanaan, 
pengarahan, dan pelaksanaan suatu program, beberapa segmen program 
(yang dikelola oleh unit organisasi bawahan), atau beberapa fungsi staf yang 
setara, termasuk pengembangan, penugasan, dan pencapaian tujuan dan 
sasaran pejabat penyelia unit organisasi bawahan. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara memiliki hubungan biasanya 

partisipasi aktif dalam konferensi, rapat, pemeriksaan atau presentasi 
masalah atau isu berdampak cukup besar pada program atau segmen 
program yang diarahkan. 

 
 
 



b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 
Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara memiliki hubungan biasanya 

partisipasi aktif dalam konferensi, rapat, pemeriksaan atau presentasi 
masalah atau isu berdampak cukup besar pada program atau segmen 
program yang diarahkan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-5 = 650) 

Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara mempunyai tingkat kesulitan dalam 
mengarahkan pekerjaan dengan jabatan kelas 11 atau 12. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-3 = 975) 

Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara memiliki penyeliaan yang memerlukan 
koordinasi dan integrasi yang cukup besar dari sejumlah pekerjaan, proyek 
atau segmen program pekerjaan profesional. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

550 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 250 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

650 

  

Tingkat faktor    5- 5 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 3325    

Kelas Jabatan 15   (3155-3600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara 

 
ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Hendrini, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Balai Sertifikasi Elektronik 
Unit Kerja  : Balai Sertifikasi Elektronik 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan operasional, mengkoordinasikan, menetapkan dan mengarahkan 
tugas pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi elektronik, yang meliputi 
pemberian pelayanan penerbitan dan pengelolaan sertifikat elektronik, 
pengelolaan sistem dan pemenuhan sistem yang diperlukan dan penyelenggaraan 
urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan keuangan dalam rangka 
penyelenggaraan sistem elektronik serta membina jabatan fungsional di bawahnya 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengoordinasikan pelayanan penerbitan sertifikat elektronik 
2. Menyelenggarakan  pengelolaan sertifikat elektronik 
3. Mengarahkan  layanan pengelolaan sistem sertifikat elektronik 
4. Menyelenggarakan  pemeliharaan perangkat penyelenggaraan sertifikasi 

elektronik 
5. Menetapkan  hasil audit kesesuaian dan keamanan sertifikat elektronik 
6. Menetapkan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik 
7. Merekomendasikan  pemenuhan teknis teknologi sertifikat elektronik 
8. Mengevaluasi Mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan sertifikat 

elektronik 
9. Mengendalikan  pelaksanaan penyelenggaraan sertifikat elektronik 
10. Menyelenggarakan  urusan ketatausahaan, keuangan, perlengkapan dan 

rumah tangga 
11. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 

organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

12. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

13. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

14. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

15. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kebenaran, ketepatan, dan keakuratan pelayanan sertifikat elektronik 
2. Kerahasiaan, ketepatan, dan kecepatan  penerbitan, pembaharuan dan 

pencabutan sertifikat elektronik; 
3. Ketepatan metode pengelolaan sistem sertifikat elektronik 



4. Kesesuaian pemenuhan sistem sertfikat elektronik dengan kebutuhan 
5. Kesesuaian pelaksanaan tugas dengan perintah pimpinan 

  
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Layanan penerbitan sertifikat elektronik 
2. Layanan pengelolaan sertifikat elektronik 
3. Layanan pengelolaan sistem sertifikat elektronik 
4. Perangkat penyelenggaraan sertifikasi elektronik beroperasi dengan baik 
5. Rekomendasi hasil Audit kesesuaian dan keamanan sertifikat elektronik 
6. Ketetapan penerbitan, pembaharuan dan pencabutan sertifikat elektronik 
7. Rekomendasi pemenuhan teknis teknologi sertifikat elektronik 
8. Laporan Evaluasi penyelenggaraan sertifikat elektronik 
9. Monitoring penyelenggaraan sertifikat elektronik 
10. Penyelenggaraan urusan ketata usahaan, keuangan, perlengkapan dan rumah 

tangga 
11. SKP Pribadi dan Bawahan 
12. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
13. Program kerja sesuai dengan kaidah SPIP 
14. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
15. Laporan pelaksanaan tugas 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Pekerjaan yang diarahkan oleh Kepala Balai Sertifikasi Elektronik bersifat 

prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk kepada 
orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-2 = 250) 

Kepala Balai Sertifikasi Elektronik bertanggung jawab kepada suatu jabatan 
yang berada satu tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi atau jabatan yang 
setara atau lebih tinggi dalam mata rantai pengawasan langsung. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Balai Sertifikasi Elektronik mengawasi seluruh perencanaan, 
pengarahan, dan pelaksanaan suatu program, beberapa segmen program, 
atau beberapa fungsi staf yang setara, termasuk pengembangan, penugasan, 
dan pencapaian tujuan dan sasaran pejabat penyelia unit organisasi bawahan. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Balai Sertifikasi Elektronik memiliki hubungan biasanya partisipasi 

aktif dalam konferensi, rapat, pemeriksaan atau presentasi masalah atau isu 
berdampak cukup besar pada program atau segmen program yang 
diarahkan. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Kepala Balai Sertifikasi Elektronik memiliki hubungan biasanya partisipasi 
aktif dalam konferensi, rapat, pemeriksaan atau presentasi masalah atau isu 
berdampak cukup besar pada program atau segmen program yang 
diarahkan. 



E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 
Kepala Balai Sertifikasi Elektronik mengalami kesulitan dalam pengarahan 

pekerjaan dengan jabatan: Kelas 9 atau 10 atau yang setara. 
 

F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-3 = 975) 
Penyeliaan yang dilakukan Kepala Balai Sertifikasi Elektronik meliputi 

pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan 
kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini bervariasi dari pekerjaan yang bersifat 
rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang memerlukan koordinasi dalam unit 
kerja untuk memsstikan waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, standar kualitas 
dan kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis pekerjaan. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Balai Sertifikasi Elektronik 
Unit Kerja  : Balai Sertifikasi Elektronik 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 250 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 2480    

Kelas Jabatan 13   (2355-2750) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala Balai Sertifikasi Elektronik 

 
ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Rinaldy, S.Sos, M.T.I.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun konsep kebijakan teknis penyusunan rencana program dan 
anggaran BSSN serta menganalisis konsep Renstra BSSN, konsep Rencana 
Kerja Tahunan BSSN, bahan pembahasan program kerja BSSN dengan Komisi I, 
penyusunan usulan revisi DIPA, dan penyusunan Nota Keuangan BSSN 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyusun konsep kebijakan teknis penyusunan rencana program dan 
anggaran untuk menjadi pedoman bagi Unit Kerja dalam penyusunan 
rencana program tahunan 

2. Menganalisis hasil penyusunan konsep Renstra BSSN agar terdapat 
sinkronisasi dan harmonisasi dengan Rencana Strategis Nasional 

3. Menganalisis hasil penyusunan konsep Rencana Kinerja Tahunan BSSN 
yang berasal dari usulan unit-unit kerja BSSN agar terdapat sinkronisasi 
dan harmonisasi dengan Renstra BSSN 

4. Menganalisis hasil penyusunan bahan pembahasan Program 
Kerja/Kegiatan BSSN dengan Komisi I DPR-RI agar dapat ditentukan 
rencana alternatif program sehingga sesuai dengan rencana strategis 
organisasi 

5. Menganalisis hasil penyusunan konsep Usulan Revisi Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Konsep Permohonan Anggaran Belanja 
Tambahan (ABT) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku 
untuk penyerapan anggaran yang efisien dan bertanggung jawab 

6. Mereview hasil penyusunan Nota Keuangan BSSN untuk dapat ditentukan 
gap antara rencana dan hasil pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku agar tercapai penyerapan kinerja yang transparan dan bertanggung 
jawab 

7. Menetapkan Sasaran Kinerja di bawahnya di bagian perencanaan sesuai 
dengan rencana strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan 
rencana kegiatan jabatan di bawahnya 

8. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

9. Mengimplementasikan sistem pengendalian internal sesuai dengan ruang 
lingkup tugasnya 

10. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

11. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 



12. Menganalisis hasil penyusunan konsep Rencana Kerja (Renja) yang 
berasal dari usulan unit-unit kerja BSSN agar terdapat sinkronisasi dan 
harmonisasi dengan Renstra BSSN 

13. Menganalisis hasil penyusunan konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA) 
yang berasal dari usulan unit-unit kerja BSSN agar terdapat sinkronisasi 
dan harmonisasi dengan Renstra BSSN 

14. Menganalisis bahan masukan dalam rangka penyusunan Renstra, RKT, 
Renja, Perjanjian Kinerja BSSN sesuai dengan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan anggaran 
organisasi 

15. Mereview pembahasan Program Kerja dan anggaran BSSN bersama 
dengan APIP dan Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku agar tercapai pelaksanaan kinerja yang bertanggung jawab 

16. Menganalisis hasil penyusunan revisi program dan anggaran BSSN dalam 
rangka pelaksanaan program dan anggaran yang efektif, efisien dan 
akuntabelMerumuskan kebijakan teknis penyusunan perencanaan program 
dan anggaran, pengelolaan kinerja, serta pengelolaan dan administrasi 
keuangan  

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Ketepatan dalam menentukan kebijakan teknis penyusunan rencana 
program dan anggaran 

2. Ketelitian menganalisis konsep renstra BSSN 
3. Ketelitian menganalisis konsep Rencana Kinerja Tahunan BSSN 
4. Ketepatan menyusun bahan pembahasan Program Kerja/kegiatan BSSN 

dengan Komisi I DPR-RI 
5. Ketepatan menyusun konsep Usulan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) dan Konsep Permohonan Anggaran Belanja Tambahan 
(ABT) 

6. Ketelitian mereview penyusunan Nota Keuangan BSSN 
7. Ketelitian menganalisis konsep Rencana Kerja BSSN 
8. Ketelitian menganalisis konsep Rencana Kerja Anggaran BSSN 
9. Kesesuaian dan kelengkapan bahan masukan dalam rangka penyusunan 

Renstra, RKT, Renja dan Perjanjian Kinerja BSSN 
10. Keefektifan, keefiesienan program dan anggaran BSSN 
11. Keefektifan dan kesesuaian program kerja dan anggaran BSSN 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen konsep kebijakan teknis penyusunan rencana program dan 
anggaran 

2. Hasil analisis penyusunan konsep Renstra BSSN 
3. Hasil analisis penyusunan konsep Rencana Kinerja Tahunan BSSN yang 

berasal dari usulan unit-unit kerja BSSN 
4. Hasil analisis penyusunan bahan pembahasan Program Kerja/Kegiatan BSSN 

dengan Komisi I DPR-RI 
5. Hasil analisis penyusunan konsep Usulan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) dan Konsep Permohonan Anggaran Belanja Tambahan 
(ABT) 

6. Hasil review penyusunan Nota Keuangan BSSN untuk dapat ditentukan gap 
antara rencana dan hasil pelaksanaan 



7. SKP pribadi dan bawahan 
8. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
9. Laporan pengendalian internal 
10. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
11. Laporan pelaksanaan tugas Kepala Bagian Perencanaan Program dan 

Anggaran 
12. Rencana Kerja BSSN 
13. Rencana Kerja Anggaran BSSN 
14. Bahan masukan dalam rangka penyusunan Renstra, RKT, Renja, Perjanjian 

Kinerja BSSN 
15. Hasil pembahasan Program Kerja dan anggaran BSSN bersama dengan APIP 

dan Bagian Keuangan 
16. Hasil analisis hasil penyusunan revisi program dan anggaran BSSNDokumen 

kebijakan teknis penyusunan perencanaan program dan anggaran, 
pengelolaan kinerja, serta pengelolaan dan administrasi keuangan  
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 

Pekerjaan yang diarahkan oleh Kepala Bagian Perencanaan bersifat 
prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk kepada 
orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 =100) 

Kepala Bagian Perencanaan bertanggung jawab kepada Biro Perencanaan 
dan Keuangan yang berada satu tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Bagian Perencanaan mengawasi seluruh perencanaan, 
pengarahan, dan pelaksanaan suatu program, beberapa segmen program, 
atau beberapa fungsi staf yang setara, termasuk pengembangan, penugasan, 
dan pencapaian tujuan dan sasaran pejabat penyelia unit organisasi bawahan. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Jabatan Kepala Bagian Perencanaan memiliki hubungan kerja dengan 

pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di lapangan 
atau unit utama organisasi dalam instansi. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Jabatan Kepala Bagian Perencanaa memiliki tujuan hubungan dalam 
rangka membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; 
untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja, dan untuk memberikan 
pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kepala Bagian Perencanaan memberikan pengarahan pekerjaan dengan 
jabatan Kelas 9 atau 10 atau yang setara. 

 
 
 



F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-3 = 975) 
Jabatan Kepala Bagian Perencanaan memerlukan koordinasi, integrasi, 

atau konsolidasi pekerjaan administratif dengan kelas 11 atau kelas 12. 
Pekerjaan yang diarahkan bersifat analisis, penafsiran, penilaian, evaluasi, 
atau kreatif. Pekerjaan tersebut menuntut penyelia menyelesaikan konflik dan 
mempertahankan kesesuaian penafsiran, penilaian, logika dan penerapan 
kebijakan, karena: fakta, informasi, dan keadaan sering bervariasi; pedoman 
tidak lengkap dan tidak dengan segera memberikan hasil yang identik; atau 
perbedaan penilaian, rekomendasi, tafsiran, atau keputusan dapat berakibat 
terhadap pekerjaan bawahan lain. Pekerjaan mungkin diselesaikan oleh suatu 
tim, dimana setiap anggota tim memberikan kontribusi bagian dari analisis, 
fakta, informasi usulan tindakan, atau rekomendasi, yang kemudian 
diintegrasikan oleh pejabat penyelia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 2285 

  

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan konsep kebijakan teknis, mengendalikan, dan mengoordinasikan 
pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung rencana 
strategis BSSN 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan konsep kebijakan teknis penyusunan pengelolaan kinerja 
organisasi untuk menjadi pedoman bagi Unit Kerja dalam penyusunan 
laporan akuntabilitas kinerja 

2. Menyusun Laporan Kinerja BSSN sesuai dengan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku untuk meningkatkan akuntabilitas BSSN 

3. Menyiapkan Laporan Monev sesuai permintaan instansi atau K/Lterkiat 
BSSN sebagai akuntabilitas kinerja organisasi 

4. Menyusun Laporan capaian kinerja dan melakukan monitoring dan evaluasi 
kinerja BSSN melalui aplikasi Kinerja sebagai rekomendasi untuk 
kebutuhan pimpinan dan perencanaan program dan anggaran tahun 
mendatang 

5. Menganalisis bahan masukan pada penyusunan Renstra, Renja, RKT, 
Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan 
Bahan masukan Rapat Kerja dengan DPR-RI untuk BSSN sehingga 
dokumen perencanaan disusun secara efektif, efisien dan akuntabel. 

6. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

7. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

8. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

9. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Ketepatan dan keharmonisan konsep kebijakan teknis penyusunan 
pengelolaan kinerja organisasi 

2. Ketepatan, kualitas, dan kelengkapan penyusunan LAKIP BSSN 
3. Keakuratan, kebenaran, kesesuaian, dan kelengkapan laporan Monev 



4. Keakuratan, kebenaran, dan kesesuaian Laporan Capaian Kinerja 
5. Keakuratan, ketepatan, dan kelengkapan bahan masukan pada 

penyusunan Renstra, Renja, RKT, Rencana Kegiatan dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen konsep kebijakan teknis penyusunan pengelolaan kinerja organisasi 
2. Laporan Kinerja BSSN 
3. Laporan monev 
4. Laporan capaian kinerja dan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja BSSN 

melalui aplikasi Kinerja 
5. Dokumen hasil analisis penyusunan konsep Arsitektur dan Informasi Kinerja 

BSSN 
6. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
7. SKP Pribadi dan Bawahan 
8. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
9. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
10. Laporan pelaksanaan tugas 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Jabatan Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja memiliki ruang lingkup 

pekerjaan yang bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa 
atau produk kepada kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi.  

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Jabatan Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja bertanggung jawab kepada 
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan yang berada pada 1 tingkat di bawah 
jabatan struktural tertinggi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja mengawasi seluruh perencanaan, 
pengarahan, dan pelaksanaan suatu program, beberapa segmen program, 
atau beberapa fungsi staf yang setara, termasuk pengembangan, penugasan, 
dan pencapaian tujuan dan sasaran pejabat penyelia unit organisasi bawahan. 
 

D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 
a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 

Jabatan Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja memiliki hubungan kerja 
dengan pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di unit 
utama organisasi dalam instansi. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Jabatan Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja memiliki tujuan hubungan 
dalam rangka membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima 
pelayanan; untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan 
masalah kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan 
bimbingan kepada bawahan. 

 
 



E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 
Jabatan Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja mengalami kesulitan dalam 

pengarahan pekerjaan dengan jabatan kelas 9 atau kelas 10 atau yang setara. 
 

F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-3 = 975) 
Jabatan Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja, jabatan yang diselia 

memerlukan koordinasi, integrasi, atau konsolidasi pekerjaan administratif, 
pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 11 atau kelas 
12, atau pekerjaan kelas 9 atau kelas 10 dimana penyelia memiliki wewenang 
teknis penuh dan final terhadap pekerjaannya. Tingkat ini dicapai bila pekerjaan 
yang diarahkan bersifat analisis, penafsiran, penilaian, evaluasi, atau kreatif. 
Pekerjaan tersebut menuntut penyelia menyelesaikan konflik dan 
mempertahankan kesesuaian penafsiran, penilaian, logika dan penerapan 
kebijakan, karena: fakta, informasi, dan keadaan sering bervariasi; pedoman 
tidak lengkap dan tidak dengan segera memberikan hasil yang identik; atau 
perbedaan penilaian, rekomendasi, tafsiran, atau keputusan dapat berakibat 
terhadap pekerjaan bawahan lain. Pekerjaan mungkin diselesaikan oleh suatu 
tim, dimana setiap anggota tim memberikan kontribusi bagian dari analisis, 
fakta, informasi usulan tindakan, atau rekomendasi, yang kemudian 
diintegrasikan oleh pejabat penyelia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 2285 

  

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Keuangan 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan konsep kebijakan teknis, mengendalikan, dan mengoordinasikan 
pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara sesuai 
dengan aturan yang ada untuk mendukung kelancaran tugas organisasi 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan konsep kebijakan teknis pengelolaan dan pencairan keuangan 
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 

2. Mengendalikan Pelaksanaan tata urusan administrasi keuangan yang 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

3. Mengendalikan pencatatan akuntansi keuangan sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk akuntabiltas 

4. Menyusun Laporan keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 
sebagai bentuk akuntabilitas 

5. Mengoordinasikan verifikasi pencairan anggaran dan pencairan anggaran 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 

6. Melakukan rekonsiliasi anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan 
kredibel 

7. Mengoordinasikan pengelolaan tata usaha keuangan sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
di bagian keuangan 

8. Mengoordinasikan kegiatan perbendaharaan sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku 

9. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

10. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

11. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

12. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

13. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

14. Melaksanakan pembayaran keuangan sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan program-program 
BSSN 

 



B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan, kelancaran, kesesuaian, kelengkapan dan keefektifan 

pelaksanaan tata urusan administrasi keuangan 
2. Keakuratan, ketepatan, keefektifan pencatatam akuntansi keuangan 
3. Keakuratan, kebenaran, kesesuaian, kualitas, dan kelengkapan laporan 

keuangan 
4. Keakuratan, kelengkapan, dan kesesuaian verifikasi serta pencairan 

anggaran 
5. Keakuratan, ketepatan, dan keefektifan pelaksanaan rekonsiliasi anggaran 
6. Keakuratan, kelancaran, kesesuaian, ketepatan, kerapihan, kelengkapan 

dan keefektifan pengelolaan tata usaha keuangan 
7. Kelancaran, keefektifan kegiatan perbendaharaan 
8. Ketelitian dan ketepatan pembayaran keuangan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Kebijakan teknis pengelolaan dan pencairan keuangan sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku 

2. Pengendalian pelaksanaan tata urusan administrasi keuangan 
3. Laporan pencatatan akuntansi keuangan 
4. Laporan keuangan 
5. Pelaksanaan verifikasi pencairan anggaran dan pencairan anggaran 
6. Laporan pelaksanaan ekonsiliasi anggaran 
7. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha keuangan 
8. Pengoordinasian kegiatan perbendaharaan 
9. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
10. SKP Pribadi dan Bawahan 
11. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
12. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
13. Laporan pelaksanaan tugas 
14. Dokumen pembayaran BSSN 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Jabatan Kepala Bagian Keuangan memiliki ruang lingkup pekerjaan yang 

bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. Dampak pekerjaan 
diarahkan untuk memudahkan pekerjaan orang lain dalam unit organisasi 
langsung, memberikan respon kepada permintaan atau kebutuhan spesifik dari 
pegawai, atau hanya mempengaruhi fungsi tertentu yang terlokalisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 =100) 

Jabatan Kepala Bagian Keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Biro 
Perencanaan dan Keuangan yang berada pada stau tingkat di bawah jabatan 
struktural tertinggi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 =450) 

Kepala Bagian Keuangan mengawasi seluruh perencanaan, pengarahan, 
dan pelaksanaan suatu program, beberapa segmen program, atau beberapa 
fungsi staf yang setara, termasuk pengembangan, penugasan, dan pencapaian 
tujuan dan sasaran pejabat penyelia unit organisasi bawahan. 



D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 
a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 

Jabatan Kepala Bagian Keuangan memiliki hubungan kerja dengan 
pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di lapangan 
atau unit utama organisasi dalam instansi. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Jabatan Kepala Bagian Keuangan memiliki tujuan hubungan dalam 
rangka membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; 
untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah keuangan, 
dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Jabatan Kepala Bagian Keuangan mengalami kesulitan dalam pengarahan 
pekerjaan dengan jabatan kelas 9 atau kelas 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-3 = 975) 

Jabatan Kepala Bagian Keuangan memerlukan koordinasi, integrasi, atau 
konsolidasi pekerjaan administratif yang setara dengan kelas 11 atau kelas 12. 
Pekerjaan yang diarahkan bersifat analisis, penafsiran, penilaian, evaluasi, 
atau kreatif. Pekerjaan tersebut menuntut penyelia menyelesaikan konflik dan 
mempertahankan kesesuaian penafsiran, penilaian, logika dan penerapan 
kebijakan, karena: fakta, informasi, dan keadaan sering bervariasi; pedoman 
tidak lengkap dan tidak dengan segera memberikan hasil yang identik; atau 
perbedaan penilaian, rekomendasi, tafsiran, atau keputusan dapat berakibat 
terhadap pekerjaan bawahan lain. Pekerjaan mungkin diselesaikan oleh suatu 
tim, dimana setiap anggota tim memberikan kontribusi bagian dari analisis, 
fakta, informasi usulan tindakan, atau rekomendasi, yang kemudian 
diintegrasikan oleh pejabat penyelia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Keuangan 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 2285 

  

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, menganalisis, mengembangkan, dan mengevaluasi organisasi, tata 
laksana, dan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku agar organisasi mampu beradaptasi dengan perkembangan 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyusun konsep kebijakan teknis penyusunan dan evaluasi 
organisasi/kelembagaan dan ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 
pengelolaan organisasi 

2. Menyelenggarakan penyusunan dan evaluasi terhadap  visi- misi, strategi 
dan tata nilai BSSN sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
sebagai pedoman pencapaian tujuan organisasi; 

3. Menganalisis hasil sinkronisasi dan harmonisasi tata kerja (bussiness 
process) BSSN sesuai dengan ruang lingkup organisasi agar pelaksanaan 
proses bisnis berjalan lancar 

4. Menganalisis hasil evaluasi organisasi sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk dilaporkan kepada atasan dalam menentukan 
kebijakan strategis 

5. Menganalisis dokumen hasil penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan 
dan standar kompetensi jabatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan manajemen 
kepegawaian 

6. Mengembangkan dan menyusun pelaksanaan reformasi birokrasi internal 
BSSN sesuai dengan roadmap reformasi birokrasi nasional agar 
tercapainya sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi 

7. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

8. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

9. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

10. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

11. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
 



B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan konsep kebijakan teknis penyusunan dan evaluasi 

organisasi/kelembagaan dan ketatalaksanaan 
2. Kealidan dan kelengkapan hasil analisis jabatan, evaluasi jabatan dan 

standar kompetensi jabatan 
3. Ketepatan dan kevalidan visi, misi, strategi dan tata nilai BSSN 
4. Ketepatan proses bisnis BSSN 
5. Ketepatan dan kevalidan hasil evaluasi organisasi 
6. Keberlangsungan dan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen konsep kebijakan teknis penyusunan dan evaluasi 
organisasi/kelembagaan dan ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi 

2. Dokumen bahan penyusunan dan evaluasi terhadap  visi- misi, strategi dan 
tata nilai BSSN 

3. Hasil analisis hasil sinkronisasi dan harmonisasi tata kerja (bussiness process) 
BSSN; 

4. Hasil analisis hasil evaluasi organisasi 
5. Konsep urjab, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan 
6. Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi internal 
7. SKP Pribadi dan Bawahan 
8. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
9. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
10. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
11. Laporan pelaksanaan tugas 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Jabatan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana memiliki ruang 

lingkup Pekerjaan yang diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal 
memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit 
organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana bertanggung jawab kepada 
Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang berada satu tingkat 
lebih tinggi dan dibawah pimpinan tertinggi langsung. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana mengawasi seluruh 
perencanaan, pengarahan, dan pelaksanaan suatu program, beberapa 
segmen program, atau beberapa fungsi staf yang setara, termasuk 
pengembangan, penugasan, dan pencapaian tujuan dan sasaran pejabat 
penyelia unit organisasi bawahan. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Jabatan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana memiliki, Hubungan 

kerja dilakukan dengan pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf 
unit kerja di lapangan atau unit utama organisasi dalam. 



 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Jabatan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana memiliki tujuan 
hubungan Membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima 
pelayanan; untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan 
masalah kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan 
bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Jabatan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana mengalami kesulitan 
dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan kelas 9 atau kelas 10 atau yang 
setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-3 = 975) 

Jabatan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana memerlukan 
koordinasi, integrasi, atau konsolidasi pekerjaan administratif, pekerjaan teknis, 
atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 11 atau kelas 12, atau pekerjaan 
kelas 9 atau kelas 10 dimana penyelia memiliki wewenang teknis penuh dan 
final terhadap pekerjaannya. Tingkat ini dicapai bila pekerjaan yang diarahkan 
bersifat analisis, penafsiran, penilaian, evaluasi, atau kreatif. Pekerjaan 
tersebut menuntut penyelia menyelesaikan konflik dan mempertahankan 
kesesuaian penafsiran, penilaian, logika dan penerapan kebijakan, karena: 
fakta, informasi, dan keadaan sering bervariasi; pedoman tidak lengkap dan 
tidak dengan segera memberikan hasil yang identik; atau perbedaan penilaian, 
rekomendasi, tafsiran, atau keputusan dapat berakibat terhadap pekerjaan 
bawahan lain. Pekerjaan mungkin diselesaikan oleh suatu tim, dimana setiap 
anggota tim memberikan kontribusi bagian dari analisis, fakta, informasi usulan 
tindakan, atau rekomendasi, yang kemudian diintegrasikan oleh pejabat 
penyelia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 2285 

  

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 
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(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 
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 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Pengembangan Kompetensi dan Mutasi 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan, merumuskan, menyelenggarakan, menganalisis, dan 
mengevaluasi kegiatan pengembangan kompetensi, pengembangan karier dan 
mutasi pegawai BSSN sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
meningkatan produktifivas BSSN dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi; 

2. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

3. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

4. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

6. Melakukan kegiatan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan perumusan analisis kebutuhan dan 
formasi pegawai 

7. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan 
kompetensi dan mutasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku untuk mendukung kebijakan organisasi 

8. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan dan koordinasi pengadaan 
ASN sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk merekrut 
SDM yang profesional dan kredibel 

9. Melakukan kegiatan analisis kebutuhan Diklat sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kompetensi pegawai 

10. Mengelola Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai salah satu pengembangan 
kompetensi pegawai 

11. Mengelola pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan pegawai BSSN yang 
berkualitas dan kredibel 

12. Mengelola urusan kepangkatan dan status kepegawaian sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan motivasi dan 
kinerja pegawai 



13. Mengelola pengangkatan dalam dan pemberhentian dari jabatan pimpinan 
tinggi/administrasi/fungsional serta penempatan dan pemindahan pegawai 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 

14. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan badan pertimbangan jabatan 
dan kepangkatan/tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku untuk mewujudkan pegawai BSSN yang profesioanal dan 
berkualitas 

15. Menyiapkan bahan pengelolaan talenta pegawai sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pegawai 

16. Melaksanakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung tercapainya 
jabatan pimpinan tinggi yang profesional dan berkualitas 

17. Menyiapkan bahan perhitungan indeks profesionalitas ASN sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku 

18. Memberikan layanan konsultasi kepada pegawai terkait pengembangan 
kompetensi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai 
layanan internal kepada pegawaiMenyusun program kerja tahunan sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi serta rencana strategis organisasi dengan 
menerapkan sistem pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan 
strategis organisasi; 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Ketelitian dan keakuratan penyusunan dan analisis beban kerja 
2. Ketepatan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pengembangan kompetensi dan mutasi 
3. Kelengkapan bahan terkait pengadaan ASN 
4. Ketelitian dan ketepatan analisis kebutuhan Diklat pegawai 
5. Kesesuaian pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar pegawai 
6. Ketepatan dan keefektifasn pengelolaan pengembangan kompetensi 

pegawai 
7. Ketepatan pengelolaan urusan kepangkatan dan status kepegawaian 
8. Ketepatan pengelolaan dalam dan pemberhentian dari jabatan pimpinan 

tinggi serta penempatan dan pemindahan pegawai 
9. Kelengkapan bahan pelaksanaan kegiatan badan pertimbangan jabatan 

dan kepangkatan/tim penilai kinerja 
10. Ketepatan pengelolaan talenta pegawai 
11. Kelengkapan bahan, ketepatan dan kesesuaian pelaksanaan seleksi 

terbuka jabatan pimpinan tinggi 
12. Ketepatan bahan perhitungan indeks profesionalitas ASN 
13. Ketepatan penyampaian informasi saat layanan konsultasi 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
2. SKP pribadi dan bawahan 
3. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
4. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
5. Laporan pelaksanaan tugas termasuk LAKIP 
6. Dokumen analisis beban kerja 
7. Konsep kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi dan mutasi 
8. Bahan penyusunan pelaksanaan dan koordinasi pelaksanaan ASN 



9. Dokumen analisis kebutuhan Diklat 
10. Laporan Tugas Belajar dan Izin Belajar 
11. Dokumen pengelolaan pengembangan kompetensi pegawai 
12. Laporan pengelolaan kepangkatani dan status kepegawaian 
13. Dokumen pengangkatan dalam dan pemberhentian dari jabatan pimpinan 

tinggi/administrasi/fungsional serta penempatan dan pemindahan pegawai 
14. Dokumen kegiatan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan/tim penilai 

kinerja 
15. Laporan pengelolaan talenta pegawai 
16. Terlaksananya seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi 
17. Hasil perhitungan indeks profesionalitas ASN 
18. Laporan pelayanan konsultasi kepada pegawai terkait pengembangan 

kompetensi 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 

Kepala Bagian Pengembangan Kompetensi dan Mutasi mengarahkan 
untuk memudahkan pekerjaan orang lain dalam unit organisasi langsung, 
memberikan respon kepada permintaan atau kebutuhan spesifik dari pegawai, 
atau hanya mempengaruhi fungsi tertentu yang terlokalisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Jabatan Kepala Bagian Pengembangan Kompetensi dan Mutasi 
bertanggung jawab kepada suatu jabatan yang berada pada dua atau 
beberapa tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Bagian Pengembangan Kompetensi dan Mutasi mengawasi seluruh 
perencanaan, pengarahan, dan pelaksanaan suatu program, beberapa 
segmen program, atau beberapa fungsi staf yang setara, termasuk 
pengembangan, penugasan, dan pencapaian tujuan dan sasaran pejabat 
penyelia unit organisasi bawahan. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Bagian Pengembangan Kompetensi dan Mutasi memiliki 

hubungan kerja dengan pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf 
unit kerja di lapangan atau unit utama organisasi dalam instansi. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Bagian Pengembangan Kompetensi dan Mutasi membahas 
pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar 
menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan 
untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Jabatan Kepala Bagian Pengembangan Kompetensi dan Mutasi mengalami 
kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan kelas 9 atau kelas 10 
atau yang setara. 

 



F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-3 = 975) 
Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Bagian Pengembangan 

Kompetensi dan Mutasi meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 
6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh 
dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan 
integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain 
untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Pengembangan Kompetensi dan Mutasi 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 2285 

  

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, menganalisa, mengembangkan dan mengevaluasi kebijakan 
kesejahteraan dan disiplin pegawai, pengelolaan kinerja pegawai serta kebijakan 
pengelolaan data dan informasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk meningkatan produktifivas BSSN dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsinya. 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kesejahteraan 
dan kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 
untukk meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai 

2. Menganalisis bahan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan 
kesejahteraan pegawai sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku untuk meningjatkan produktivitas pegawai 

3. Menganalisis mekanisme pemberian penghargaan sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai bentuk apresiasi organisasi 
terhadap kinerja pegawai 

4. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan produktivitas 
pegawai 

5. Memfasilitasi pengurusan administrasi pegawai (cuti, jaminan pensiun, 
surat keterangan, jaminan kesehatan, kedukaan, KP4, KARPEG, KARIS, 
KARSU, KTA, dan BAPERTARUM) sesuai dengan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku sebagai dukungan layanan kesejahteraan pegawai 

6. Melaksanakan pengelolaan administrasi pembayaran tunjangan pegawai 
dan kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku 

7. Memberikan layanan kesehatan pegawai, meliputi penyiapan bahan 
pengadaan obat-obatan dan pelayanan poliklinik sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai 

8. Melakukan pembinaan dan penegakan disiplin pegawai sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku 

9. Merumuskan dan mengevaluasi peraturan urusan kesejahteraan dan 
kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku 
sebagai pedoman pembinaan kepegawaian 

10. Menyiapkan bahan perhitungan indeks profesionalitas ASN sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku 

11. Menganalisis proses administrasi pengelolaan kinerja pegawai sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan 
produktivitas pegawai 



12. Mengendalikan penyusunan indikator kinerja individu pegawai sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kinerja 
pegawai 

13. Menganalisis bahan penilaian kinerja jabatan fungsional sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kinerja pegawai 

14. Menganalisis capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kinerja pegawai 

15. Mengendalikan pengelolaan data dan informasi pegawai sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku 

16. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

17. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

18. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

19. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

20. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Konsep rumusan kebijakan teknis pengelolaan kesejahteraaan dan disiplin 
pegawai 

2. Ketepatan perumusan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan 
kesejahteraan pegawai 

3. Ketepatan penyusunan mekanisme pemberian penghargaan 
4. Keefektifan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai 
5. Ketelitian dan ketepatan pengurusan administrasi kesejahteraan pegawai 
6. Ketepatan dan keefektifan pengelolaan administrasi pembayaran tunjangan 

pegawai dan kenaikan gaji berkala 
7. Kesinambungan pemberian layanan kesehatan pegawai 
8. Kesinambungan pembinaan dan penegakan disiplin pegawai 
9. Ketepatan dan kevalidan peraturan urusan kesejahteraan dan kinerja 

pegawai 
10. Kesesuaian bahan perhitungan indeks profesionalitas ASN 
11. Kelancaran proses administrasi pengelolaan kinerja pegawai 
12. Ketepatan penyusunan indikator kinerja individu pegawai 
13. Kelengkapan bahan penilaian kinerja jabatan fungsional 
14. Ketepatan analisis capaian kinerja pegawai 
15. Ketepatan, kevalidan data dan kesesuaian pengelolaa data dan informasi 

pegawai 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Konsep kebijakan teknis pengelolaan kesejahteraan dan kinerja pegawai 
2. Bahan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kesejahteraan pegawai 
3. Mekanisme pemberian penghargaan 



4. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai 
5. Terfasilitasinya administrasi terkait kesejahteraan pegawai 
6. Laporan pengelolaan administrasi pembayaran tunjangan pegawai dan 

kenaikan gaji berkala 
7. Laporan pemberian layanan kesehatan pegawai 
8. Laporan pembinaan dan penegakan disiplin pegawai 
9. Dokumen peraturan urusan kesejahteraan dan kinerja pegawai 
10. Bahan perhitungan indeks profesionalitas ASN 
11. Laporan administrasi pengelolaan kinerja pegawai 
12. Tersusunnya Indikator Kinerja Individu Pegawai 
13. Bahan penilaian kinerja jabatan fungsional 
14. Hasil analisis capaian kinerja pegawai 
15. Dokumen pengelolaan data dan informasi pegawai 
16. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
17. SKP pribadi dan bawahan 
18. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
19. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
20. Laporan pelaksanaan tugas 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Segmen program atau pekerjaan yang diarahkan Kepala Bagian 

Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai bersifat pekerjaan administratif, pekerjaan 
teknis, pekerjaan klerek yang rumit, atau yang setara. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Jabatan Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai bertanggung 
jawab kepada suatu jabatan yang berada satu tingkat di bawah jabatan 
struktural tertinggi atau jabatan yang setara atau lebih tinggi dalam mata rantai 
pengawasan langsung. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai mengawasi seluruh 
perencanaan, pengarahan, dan pelaksanaan suatu program, beberapa 
segmen program, atau beberapa fungsi staf yang setara, termasuk 
pengembangan, penugasan, dan pencapaian tujuan dan sasaran pejabat 
penyelia unit organisasi bawahan. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai memiliki hubungan 

dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang 
setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, 
dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam 
organisasi yang sama dengan penyelia. Hubungan bersifat informal dan 
terjadi secara perseorangan di tempat kerja, dalam rapat rutin, atau melalui 
telepon. 

 
 
 



b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 
Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai membahas pekerjaan 

untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar 
informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk 
memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai mengalami kesulitan 
dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan Kelas 9 atau 10 atau yang 
setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-3 = 975) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Bagian Kesejahteraan dan 
Kinerja Pegawai meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan 
lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 6, kelas 7, 
atau kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh dan final 
terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan integrasi 
pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain untuk 
guna menghasilkan produk/jasa akhir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 2285 

  

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Kerja sama 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan operasional, mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas 
penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya, 
pelayanan dan dokumentasi hukum, administrasi kerjasama serta membina 
bawahan di lingkungan Bagian Hukum dan Kerjasama sesuai dengan prosedur 
dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan bahan konsep kebijakan teknis penyusunan peraturan 
perundang-undangan dan layanan hukum sesuai prosedur dan ketentuan 
yang berlaku sebagai pedoman bagi unit kerja dalam penyusunan dan 
perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan 

2. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan 
dan produk hukum lainnya sesuai dengan arah penataan kebijakan 
peraturan perundang-perundangan agar produk peraturan perundang-
undangan efektif dan efisien 

3. Menganalisis hasil kegiatan penelitian hukum sesuai arah kebijakan 
penataan peraturan perundang-undangan sebagai masukan rekomendasi 
kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan; 

4. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan, penyuluhan dan bantuan hukum 
(advokasi) sebagai layanan internal kepada organisasi dan pegawai BSSN 
terkait masalah hukum; 

5. Mengembangkan inventarisasi dan pendokumentasian produk hukum 
melaui sistem informasi jaringan dokumentasi informasi hukum sebagai 
sosialisasi produk peraturan perundanga-undangan; 

6. Menyusun Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

7. Menetapkan Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan 
rencana strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

8. Melakukan Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada 
bawahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 
bawahan dapat berkinerja secara optimal 

9. Mengimplementasikan Mengimplementasikan program reformasi birokrasi 
sesuai dengan roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk 
mencapai birokrasi yang efektif dan efisien 

10. Menyusun Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP 
sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

11. Mengelola kegiatan administrasi kerja sama sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku dalam rangka mendukung kebijakan organisasi 



 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Ketepatan penyusunan konsep kebijakan teknis penyusunan peraturan 
perundang-undangan dan produk hukum lainnya, pelayanan dan 
dokumentasi hukum 

2. Ketepatan dan keakuratan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan 
perundang-undangan dan produk hukum lainnya 

3. Ketepatan analisis penelitian hukum 
4. Ketepatan, kesesuaian dan kelengkapan pelayanan, penyuluhan dan 

bantuan hukum (advokasi) 
5. Kesesuian informasi dan kelengkapan inventarisasi pendokumentasian 

produk hukum melalui JDIH 
6. Ketelitian, ketepatan dan keefektifan pengelolaan administrasi kerja sama 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Konsep kebijakan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan 
layanan hukum 

2. Program legislasi persandian 
3. Laporan penelitian hukum 
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan, penyuluhan dan bantuan hukum 

(advokasi) sebagai layanan internal kepada organisasi dan pegawai BSSN 
terkait masalah hukum; 

5. Sistem informasi/dokumentasi peraturan perundang-undangan BSSN 
6. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
7. SKP Pribadi dan Bawahan 
8. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
9. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
10. Laporan pelaksanaan tugas 
11. Dokumen pengelolaan kegiatan administrasi kerja sama 

 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama mengarahkan pekerjaan yang 
bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama mengawasi seluruh perencanaan, 
pengarahan, dan pelaksanaan suatu program, beberapa segmen program, 
atau beberapa fungsi staf yang setara, termasuk pengembangan, penugasan, 
dan pencapaian tujuan dan sasaran pejabat penyelia unit organisasi bawahan. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama mengawasi seluruh perencanaan, 
pengarahan, dan pelaksanaan suatu program, beberapa segmen program, 
atau beberapa fungsi staf yang setara, termasuk pengembangan, penugasan, 
dan pencapaian tujuan dan sasaran pejabat penyelia unit organisasi bawahan. 

 
 



D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 
a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama memiliki hubungan dengan 
bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat 
yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau 
dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang 
sama dengan penyelia. Hubungan bersifat informal dan terjadi secara 
perseorangan di tempat kerja, dalam rapat rutin, atau melalui telepon. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Tujuan Hubungan Kepala Bagian Hukum dan Kerja sama adalah 
membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk 
tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, 
dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama mengalami kesulitan dalam 
pengarahan pekerjaan dengan jabatan Kelas 9 atau 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-3 = 975) 

Penyeliaan yang dilakukan Kepala Bagian Hukum dan Kerja sama meliputi 
pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan 
kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 6, kelas 7, atau kelas 8 dimana 
penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh dan final terhadap pekerjaan 
tersebut, yang memerlukan koordinasi dan integrasi pelaksanaan pekerjaan di 
dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain untuk guna menghasilkan 
produk/jasa akhir. (Wewenang teknis yang penuh dan final berarti bahwa 
pejabat penyelia bertanggungjawab atas semua keputusan teknis yang timbul 
dari pekerjaan itu tanpa nasehat atau bantuan teknis dalam masalah yang lebih 
sulit dan tidak lazim, dan tanpa peninjauan lebih lanjut kecuali dari sudut 
pandang evaluasi administratif atau evaluasi program).  Koordinasi yang 
diperlukan untuk memastikan konsistensi produk, jasa, penafsiran atau nasihat 
terhadap kesesuaian output unit lain dan dengan standar atau kebijakan 
instansi. Pejabat penyelia berkoordinasi dengan pejabat penyelia dari unit lain 
untuk menangani persyaratan dan masalah yang mempengaruhi pihak lain di 
luar organisasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2285 

  

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Komunikasi Publik 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, melaksanakan dan mengendalikan layanan informasi, publikasi 
informasi serta pengelolaan infrastruktur maupun konten media sesuai dengan 
prosedur yang berlaku dalam rangka mendukung reputasi organisasi. 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberian layanan 
masyarakat dan informasi publik, kampanye media dan opini publik, serta 
publikasi dan dokumentasi sesuai dengan kebijakan organisasi untuk 
menghasilkan kebijakan yang mendukung reputasi organisasi 

2. Mengendalikan Mengendalikan layanan informasi dan publikasi informasi 
yang bersifat tidak rahasia sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 
untuk menjaga kualitas pelayanan kepada publik; 

3. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur media, peliputan kegiatan dan 
pengelolaan penyajian informasi sesuai dengan prosedur yang berlaku 
untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada publik 

4. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang benar, jelas dan 
akurat kepada masyarakat secara berkala maupun insidentil sesuai 
prosedur yang berlaku dalam rangka memjawab dan memberikan informasi 
yang berimbang dan menjaga reputasi organisasi 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

10. Mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu 
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan 

11. Mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan kegiatan analisis media dan 
perkembangan opini publik sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku 
berdasarkan perkembangan pemerintahan 

12. Mengelola perpustakaan BSSN sesuai dengan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku untuk mendukung kebijakan organisasi 



 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Ketelitian, ketepatan dan keefektifan pengelolaan administrasi kerja sama 
2. Kelengkapan dan ketepatan konsep kebijakan teknis layanan hubungan 

masyarakat 
3. Kelancaran layanan informasi/PPID 
4. Ketepatan pengelolaan infrastruktur konten media 
5. Kelancaran layanan informasi/PPID 
6. Kesesuaian dan ketepatan pelayanan terpadu satu pintu 
7. Kesesuaian bahan analisis media dan perkembangan opini publik 
8. Ketepatan dan kesinambungan pengelolaan perpustakaan BSSN 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Konsep kebijakan teknis layanan hubungan masyarakat 
2. Layanan informasi/PPID 
3. Pengelolaan infrastruktur konten media 
4. Layanan informasi/PPID 
5. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
6. SKP Pribadi dan Bawahan 
7. Asil Coaching dan Counseling untuk kebijakan kepegawaian 
8. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
9. Laporan pelaksanaan tugas 
10. Pelayanan terpadu satu pintu 
11. Dokumen hasil kegiatan analisis media dan perkembangan opini publik 
12. Laporan pengelolaan perpustakaan BSSN 

 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 

Kepala Bagian Komunikasi Publik mengarahkan pekerjaan yang bersifat 
prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk kepada 
orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam 
organisasi.Dampaknya adalah memudahkan pekerjaan orang lain dalam unit 
organisasi langsung, memberikan respon kepada permintaan atau kebutuhan 
spesifik dari pegawai, atau hanya mempengaruhi fungsi tertentu yang 
terlokalisasi.  atau mengarahkan kegiatan segmen program yang setara 
dengan kegiatan di atas tetapi berada pada tingkat organisasi yang lebih tinggi 
dalam instansi terkait, misalnya, bagian dari sebuah biro. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Bagian Komunikasi Publik bertanggung jawab kepada Kepala Biro 
Hukum dan Hubungan Masyarakat yang berada satu tingkat lebih tinggi dan 
dibawah pimpinan tertinggi langsung. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Bagian Komunikasi Publik mengawasi seluruh perencanaan, 
pengarahan, dan pelaksanaan suatu program, beberapa segmen program, 
atau beberapa fungsi staf yang setara, termasuk pengembangan, penugasan, 
dan pencapaian tujuan dan sasaran pejabat penyelia unit organisasi bawahan. 

 



D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 
a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 

Kepala Bagian Komunikasi Publik memiliki hubungan dengan bawahan 
dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat yang 
mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau dengan staf 
administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang sama 
dengan penyelia. Hubungan bersifat informal dan terjadi secara 
perseorangan di tempat kerja, dalam rapat rutin, atau melalui telepon. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Tujuan hubungan Kepala Bagian Komunikasi Publik dilakukan untuk 
membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk 
tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, 
dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kepala Bagian Komunikasi Publik mengalami kesulitan dalam pengarahan 
pekerjaan dengan jabatan Kelas 9 atau 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-3 = 975) 

Penyeliaan yang dilakukan Kepala Bagian Komunikasi Publik memerlukan 
koordinasi, integrasi, atau konsolidasi pekerjaan administratif, pekerjaan teknis, 
atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 11 atau kelas 12, atau pekerjaan 
kelas 9 atau kelas 10 dimana penyelia memiliki wewenang teknis penuh dan 
final terhadap pekerjaannya. Tingkat ini dicapai bila pekerjaan yang diarahkan 
bersifat analisis, penafsiran, penilaian, evaluasi, atau kreatif. 

 
 
 
 
 
 
 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Komunikasi Publik 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 2285 

  

  

Kelas Jabatan 12   (2105 - 2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
Nama Jabatan : Kepala Bagian Dukungan Strategis Pimpinan 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan konsep kebijakan teknis kegiatan dukungan strategis pimpinan, 
mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas penyiapan pengelolaan dukungan 
strategis pimpinan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
menjaga reputasi organisasi. 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyusun konsep kebijakan teknis terkait koordinasi dukungan substansi 
program, hubungan media dan juru bicara serta layanan protokoler 
pimpinan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
mencapai tujuan strategis organisasi 

2. Membina hubungan dengan pers atau media sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk menjaga reputasi organisai 

3. Menyusun pembuatan naskah pidato pimpinan, serta pengumpulan dan 
pengolahan informasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan 

4. Mengkoordinasikan dengan media terkait press briefing, siaran pers, dan 
wawancara bagi Kepala, Wakil Kepala dan Juru Bicara sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku untuk menjaga reputasi organisasi 

5. Mengkoordinasikan kegiatan protokoler sesuai ketentuan dan prosedur 
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

6. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

7. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

8. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

9. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Ketelitian merumuskan konsep kebijakan teknis terkait koordinasi dukungan 
substansi program, hubungan media dan juru bicara serta layanan 
protokoler pimpinan 

2. Kesesuaian membina hubungan dengan pers/media 
3. Ketepatan dan kevalidan data membuat naskah pidato pimpinan 
4. Kesesuain pelaksanaan koordinasi dengan media 



5. Kecakapan mengkoordinasikan kegiatan protokoler 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. konsep kebijakan teknis terkait koordinasi dukungan substansi program, 

hubungan media dan juru bicara serta layanan protokoler pimpinan 
2. Hubungan baik dengan pers atau media 
3. Naskah pidato pimpinan 
4. Kegiatan press briefing atau press conference 
5. Layanan protokoler 
6. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
7. SKP Pribadi dan Bawahan 
8. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
9. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
10. Laporan pelaksanaan tugas 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Bagian Dukungan Strategis Pimpinan mengarahkan pekerjaan yang 

bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Bagian Dukungan Strategis Pimpinan bertanggung jawab kepada 
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat yang berada satu tingkat lebih 
tinggi dan dibawah pimpinan tertinggi langsung. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Bagian Dukungan Strategis Pimpinan mengawasi seluruh 
perencanaan, pengarahan, dan pelaksanaan suatu program, beberapa 
segmen program, atau beberapa fungsi staf yang setara, termasuk 
pengembangan, penugasan, dan pencapaian tujuan dan sasaran pejabat 
penyelia unit organisasi bawahan. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Bagian Dukungan Strategis Pimpinan memiliki hubungan dengan 

bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat 
yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau 
dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang 
sama dengan penyelia.  

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Bagian Dukungan Strategis Pimpinan menjamin bahwa informasi 
yang diberikan kepada pihak luar tepat dan konsisten, untuk merencanakan 
dan mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar 
organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain. 

 
 
 



E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 
Kepala Bagian Dukungan Strategis Pimpinan mengalami kesulitan dalam 

pengarahan pekerjaan dengan jabatan kelas 9 atau 10 atau yang setara. 
 

F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-3 = 975) 
Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Bagian Dukungan Strategis 

Pimpinan meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang 
setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 6, kelas 7, atau 
kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh dan final 
terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan integrasi 
pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain untuk 
guna menghasilkan produk/jasa akhir. 

 
 
 
 
 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Dukungan Strategis Pimpinan 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 2285 

  

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Kearsipan 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan kegiatan, mengkoordinasikan, mengarahkan tugas urusan 
ketatausahaan dan kearsipan, serta membina bawahan di lingkungan Bagian Tata 
Usaha dan Kearsipan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyusun Menyusun konsep kebijakan teknis layanan tata usaha dan 
kearsipan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
mendukung kebijakan organisasi 

2. Menyelenggarakan layanan naskah dinas biasa dan naskah dinas 
berklasifikasi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
mendukung program kerja organisasi 

3. Menyelenggarakan layanan sistem persuratan elektronik sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung egov 

4. Menyusun Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

5. Menetapkan Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan 
rencana strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

6. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

7. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menyelenggarakan layanan sistem kearsipan sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk memudahkan pencairan dokumen penting 

10. Menyelenggarakan layanan ketatausahaan pimpinan sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk membantu kelancaran 
pelaksanaan tugas pimpinan 

11. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan laporan kinerja, program kerja, 
serta administrasi pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk mendukung program-program unit 
kerjaMenyusun konsep kebijakan teknis terkait koordinasi dukungan 
substansi program, hubungan media dan juru bicara serta layanan 
protokoler pimpinan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 
untuk mencapai tujuan strategis organisasi 



 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Ketepatan menyusun konsep kebijakan teknis layanan tata usaha dan 
kearsipan 

2. Kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan layanan sistem persuratan 
elektronik 

3. Kelancaran dan kesinambungan layanan naskah dinas biasa dan naskah 
dinas berklasifikasi 

4. Kelancaran dan kesinambungan layanan sistem kearsipan 
5. Kelancaran dan kesinambungan layanan ketatausahaan pimpinan 
6. Kelengkapan bahan laporan kinerja, program kerja serta administrasi 

pengelolaan anggaran 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. konsep kebijakan teknis layanan tata usaha dan kearsipan 
2. Pelayanan naskah dinas biasa dan naskah dinas berklasifikasi 
3. Pelayanan sistem persuratan elektronik 
4. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
5. SKP Pribadi dan Bawahan 
6. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
7. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
8. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
9. Pelayanan kerasipan 
10. Pelayanan ketatausahaan pimpinan 
11. Terkumpulnya bahan laporan kinerja, program kerja, serta administrasi 

pengelolaan anggaranKonsep kebijakan teknis terkait koordinasi dukungan 
substansi program, hubungan media dan juru bicara serta layanan protokoler 
pimpinan 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 

Kepala Bagian Tata Usaha dan Kearsipan mengarahkan kegiatan segmen 
program yang setara dengan kegiatan di atas tetapi berada pada tingkat 
organisasi yang lebih tinggi dalam instansi terkait, misalnya, bagian dari sebuah 
biro yang berdampak menunjang dan cukup mempengaruhi kantor lapangan, 
kantor daerah, atau operasi dan sasaran kantor lapangan, atau segmen 
program yang setara. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Bagian Tata Usaha dan Kearsipan bertanggung jawab kepada 
suatu jabatan yang berada pada dua atau beberapa tingkat di bawah jabatan 
struktural tertinggi. Misalnya jabatan yang paling rendah dalam mata rantai 
komando, atau jabatan yang tingkatnya setara atau lebih tinggi dalam mata 
rantai pengawasan langsung. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Bagian Tata Usaha dan Kearsipan mengawasi pengembangan 
data, estimasi, statistik, saran, dan informasi lain yang berguna untuk pejabat 
yang lebih tinggi dalam menentukan tujuan dan sasaran yang diutamakan. 

 



D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 
a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 

Hubungan personal Kepala Bagian Tata Usaha dan Kearsipan menunjang 
dan cukup mempengaruhi kantor lapangan, kantor daerah, atau operasi dan 
sasaran kantor lapangan, atau segmen program yang setara. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Bagian Tata Usaha dan Kearsipan menjamin bahwa informasi 
yang diberikan kepada pihak luar tepat dan konsisten, untuk merencanakan 
dan mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar 
organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kepala Bagian Tata Usaha dan Kearsipan mengalami kesulitan dalam 
pengarahan pekerjaan dengan jabatan kelas 9 atau 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-3 = 975) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan 
Kearsipan meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang 
setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 6, kelas 7, atau 
kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh dan final 
terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan integrasi 
pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain untuk 
guna menghasilkan produk/jasa akhir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Kearsipan 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 2285 

  

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun dan mengkoordinasikan penyiapan konsep dan pelaksanaan 
kebijakan teknis, kegiatan urusan dalam, keamanan, dan ketertiban lingkungan 
kantor serta pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan dan prosedur 
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyusun konsep kebijakan teknis pengelolaan urusan rumah tangga 
BSSN sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan urusan rumah tangga dan jaminan kualitas 
layanan kerumah tanggaan 

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pelayanan kebersihan dan 
perawatan gedung kantor sesuai dengan rencana penataan layanan 
kebersihan untuk menjamin kebersihan dan terawatnya gedung kantor 

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perawatan serta perbaikan 
instalasi dan peralatan/barang inventaris sesuai dengan jadwal yang telah 
dirumuskan untuk menjamin peralatan/barang dapat dioperasionalkan 
dengan baik 

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemanfaatan, perawatan, dan 
pengaturan penggunaan  kendaraan dinas sesuai dengan jadwal yang telah 
dirumuskan untuk menjamin kendaraan dinas dapat dioperasionalkan 
dengan baik 

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengamanan fisik kantor 
(termasuk peralatan dan lingkungan) dan kegiatan kantor sesuai prosedur 
dan ketentuan yang berlaku untuk menjamin keamanan bagi personil BSSN 

6. Mengendalikan pengoperasian instalasi listrik, air, telepon, AC/genset, lift 
dan CCTV sesuai dengan kebijakan sistem manajemen keamanan yang 
telah disusun untuk menjamin keamanan lingkungan kantor BSSN 

7. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan sarana untuk upacara, rapat 
dan jamuan rapat, serta penyiapan lainnya 

8. Mengkoordinasikan pelaksanaan Audit 5R sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk menjamin kualitas implementasi 5R 

9. Menangani kasus kehilangan yang dialami pegawai sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku sebagai upaya untuk mewujudkan kenyamanan di 
lingkungan kantor 

10. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pelayanan pimpinan dan tamu 
BSSN sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
menciptakan reputasi organisasi 

11. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 



12. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

13. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

14. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

15. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

16. Melaksanakan pembuatan kartu identitas pegawai sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku 

17. Mengelola kegiatan piket siaga sesuai dengan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan lingkungan 
kantor di luar jam dinas 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Ketepatan dan kefektifan konsep kebijakan teknis pengelolaan urusan 
rumah tangga BSSN 

2. Kelancaran pelaksanaan urusan pelayanan kebersihan dan perawatan 
gedung kantor 

3. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan urusan perawatan serta perbaikan 
instalasi dan peralatan/barang inventaris 

4. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan urusan pemanfaatan, perawatan, 
dan pengaturan penggunaan  kendaraan dinas 

5. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan urusan pengamanan fisik kantor 
6. Kelancaran pengoperasian instalasi listrik, air, telepon, AC/genset, lift dan 

CCTV 
7. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan penyiapan sarana untuk upacara, 

rapat dan jamuan rapat, serta penyiapan lainnya 
8. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan Audit 5R 
9. Kesigapan penanganan kasus kehilangan 
10. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan urusan pelayanan pimpinan dan 

tamu BSSN 
11. Ketepatan waktu pembuatan kartu identitas pegawai 
12. Kelancaran pelaksanaan kegiatan piket siaga 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen konsep  kebijakan teknis pengelolaan urusan rumah tangga BSSN 
2. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan pelayanan kebersihan dan perawatan 

gedung  kantor 
3. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan perawatan serta perbaikan instalasi 

dan peralatan/barang inventaris 
4. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan pemanfaatan, perawatan, dan 

pengaturan penggunaan  kendaraan dinas 
5. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan pengamanan fisik kantor (termasuk 

peralatan dan lingkungan) dan kegiatan kantor 
6. Pengoperasian instalasi listrik, air, telepon, AC/genset, lift dan CCTV 



7. Pengkoordinasian pelaksanaan penyiapan sarana untuk upacara, rapat dan 
jamuan rapat, serta penyiapan lainnya 

8. Pengkoordinasian pelaksanaan Audit 5R 
9. Laporan penanganan kasus kehilangan 
10. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan pelayanan pimpinan dan tamu BSSN 
11. SKP Pribadi dan Bawahan 
12. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
13. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
14. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
15. Laporan pelaksanaan tugas 
16. Kartu identitas pegawai 
17. Laporan kegiatan piket siaga 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Bagian Rumah Tangga mengarahkan kegiatan yang bersifat 

prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk kepada 
orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Bagian Rumah Tangga bertanggung jawab kepada suatu jabatan 
yang berada pada dua atau beberapa tingkat di bawah jabatan struktural 
tertinggi. Misalnya jabatan yang paling rendah dalam mata rantai komando, 
atau jabatan yang tingkatnya setara atau lebih tinggi dalam mata rantai 
pengawasan langsung. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Bagian Rumah Tangga mengawasi pengembangan data, estimasi, 
statistik, saran, dan informasi lain yang berguna untuk pejabat yang lebih 
tinggi dalam menentukan tujuan dan sasaran yang diutamakan. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Bagian Rumah Tangga dengan bawahan dalam unit organisasi 

yang diselia, dengan rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi 
yang setara dalam instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan 
penunjang yang berada dalam organisasi yang sama dengan penyelia.  

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Bagian Tata Usaha dan Kearsipan menjamin bahwa informasi 
yang diberikan kepada pihak luar tepat dan konsisten, untuk merencanakan 
dan mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar 
organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kepala Bagian Tata Usaha dan Kearsipan mengalami kesulitan dalam 
pengarahan pekerjaan dengan jabatan kelas 9 atau 10 atau yang setara. 

 
 



F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-3 = 975) 
Pekerjaan yang diselia (disupervisi) oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan 

Kearsipan meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang 
setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 6, kelas 7, atau 
kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh dan final 
terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan integrasi 
pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain untuk 
guna menghasilkan produk/jasa akhir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 2285 

  

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan penyiapan konsep dan 
pelaksanaan kebijakan teknis urusan pengelolaan barang milik negara yang 
meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, 
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian 
barang milik negara sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyusun konsep kebijakan teknis pengelolaan barang milik negara sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kebijakan 
organisasi 

2. Menyusun Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) sesuai dengan ketentuan 
dan peraturan yang berlaku untuk memperoleh BMN yang tepat guna dan 
sasaran 

3. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

4. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

6. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

8. Melaksanakan penghapusan BMN sesuai ketentuan dan prosedur yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

9. Mengendalikan Pengelolaan Aplikasi BMN BSSN yatu : Aplikasi SIMAK 
BMN, Aplikasi Persediaan, Aplikasi SIMAN dan aplikasi  SIMANTAP sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

10. Menganalisis penetapan status penggunaan BMN sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku 

11. Mengkoordinasikan pengumpulan usulan permintaan BMN dan pengajuan 
usulan pengadaan BMN sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 



12. Mengkoordinasikan penerimaan, penyiapan, penyimpanan, dan 
pendistribusian BMN sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 

13. Melaksanakan pengamanan aspek hukum terhadap aset BSSN sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menjamin legalisasi 
BMN 

14. Menyusun Standar Barang Dan Standar Kebutuhan BMN Umum dan 
Barang Persediaan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 

15. Monitoring Berita Acara Serah terima dan Pinjam Pakai BMN Khusus 
(Palsan dan Siber) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 

16. Melaksanakan pendampingan audit Internal dan Eksternal terkait Laporan 
BMN sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukun 
organisasi yang transparan dan profesional 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Kesesuaian, ketepatan, dan keefektifan konsep kebijakan teknis 
pengelolaan barang milik negara 

2. Kesesuaian dan ketepatan penyusunan Rencana Kebutuhan BMN 
3. Ketepatan dan kelengkapan informasi penghapusan BMN 
4. Kesesuaian dan keefektifan pengelolaan aplikasi BMN 
5. Ketelitian penetapan status penggunaan BMN 
6. Ketelitian memeriksa usulan permintaan BMN dan pengajuan usulan 

pengadaan BMN 
7. Ketepatan dan kevalidan pengamanan aspek hukum terhadap aset BSSN 
8. Ketepatan penyusunan Standar Barang Dan Standar Kebutuhan BMN 

Umum dan Barang Persediaan 
9. Kelengkapan dan kesesuaian Berita Acara Serah terima dan Pinjam Pakai 

BMN Khusus (Palsan dan Siber) 
10. Kesesuaian dan keefektifan pelaksanaan pendampingan audit Internal dan 

Eksternal terkait Laporan BMN 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen kebijakan teknis pengelolaan barang milik negara 
2. Dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) 
3. SKP Pribadi dan Bawahan 
4. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
5. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
6. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
7. Laporan pelaksanaan tugas 
8. Laporan penghapusan BMN 
9. Laporan pengelolaan Aplikasi BMN 
10. Penetapan status penggunaan BMN 
11. Pengumpulan usulan permintaan BMN dan pengajuan usulan pengadaan BMN 
12. Dokumen penerimaan, penyiapan, penyimpanan, dan pendistribusian BMN 
13. Hasil pengamanan aspek hukum terhadap aset BSSN 
14. Standar Barang Dan Standar Kebutuhan BMN Umum dan Barang Persediaan 
15. Laporan monitoring Berita Acara Serah terima dan Pinjam Pakai BMN Khusus 

(Palsan dan Siber) 
16. Laporan pendampingan audit Internal dan Eksternal terkait Laporan BMN 

 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 

Pekerjaan yang diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal 
memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit 
organisasi terkecil di dalam organisasi dan hanya mempengaruhi fungsi 
tertentu yang terlokalisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Bagian Pengelolaan BMN bertanggung jawab kepada suatu jabatan 
yang berada pada dua atau beberapa tingkat di bawah jabatan struktural 
tertinggi. Misalnya jabatan yang paling rendah dalam mata rantai komando, 
atau jabatan yang tingkatnya setara atau lebih tinggi dalam mata rantai 
pengawasan langsung. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Menjalankan wewenang manajerial untuk menetapkan rencana dan 
jadwal kerja tahunan dan multi tahun di lingkungan sendiri atau pekerjaan yang 
dikontrakkan.  Memastikan pelaksanaan (oleh unit organisasi yang lebih 
rendah atau yang lain) Kepala bagian pengelolaan BMN menentukan tujuan 
dan sasaran yang perlu ditekankan, menentukan pendekatan atau solusi 
terbaik untuk menyelesaikan masalah anggaran, dan merencanakan 
kebutuhan staf jangka panjang, termasuk apakah akan mengontrakkan 
pekerjaan kepada pihak lain. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 

rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia.  

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; 
untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah 
kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan 
kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kepala Bagian Pengelolaan BMN mengalami kesulitan dalam pengarahan 
pekerjaan dengan jabatan kelas 9 atau 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-3 = 975) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan 
teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau 
pekerjaan kelas 6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang 
teknis yang penuh dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan 
koordinasi dan integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau 
dengan unit kerja lain untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir. 

 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 2285 

  

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Layanan Pengadaan 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melaksanakan layanan 
pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyusun konsep kebijakan teknis pengelolaan barang milik negara sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kebijakan 
organisasi 

2. Menyusun Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) sesuai dengan ketentuan 
dan peraturan yang berlaku untuk memperoleh BMN yang tepat guna dan 
sasaran 

3. Melaksanakan penghapusan BMN sesuai ketentuan dan prosedur yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

4. Mengendalikan Pengelolaan Aplikasi BMN BSSN yatu : Aplikasi SIMAK 
BMN, Aplikasi Persediaan, Aplikasi SIMAN dan aplikasi  SIMANTAP sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

5. Menganalisis penetapan status penggunaan BMN sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku 

6. Mengkoordinasikan pengumpulan usulan permintaan BMN dan pengajuan 
usulan pengadaan BMN sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 

7. Mengkoordinasikan penerimaan, penyiapan, penyimpanan, dan 
pendistribusian BMN sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 

8. Melaksanakan pengamanan aspek hukum terhadap aset BSSN sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menjamin legalisasi 
BMN 

9. Menyusun Standar Barang Dan Standar Kebutuhan BMN Umum dan 
Barang Persediaan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 

10. Monitoring Berita Acara Serah terima dan Pinjam Pakai BMN Khusus 
(Palsan dan Siber) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 

11. Melaksanakan pendampingan audit Internal dan Eksternal terkait Laporan 
BMN sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukun 
organisasi yang transparan dan profesional 

12. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

13. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 



14. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

15. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

16. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Kesesuaian, ketepatan, dan keefektifan konsep kebijakan teknis 
pengelolaan barang milik negara 

2. Kesesuaian dan ketepatan penyusunan Rencana Kebutuhan BMN 
3. Ketepatan dan kelengkapan informasi penghapusan BMN 
4. Kesesuaian dan keefektifan pengelolaan aplikasi BMN 
5. Ketelitian penetapan status penggunaan BMN 
6. Ketelitian memeriksa usulan permintaan BMN dan pengajuan usulan 

pengadaan BMN 
7. Ketepatan penerimaan, penyiapan, penyimpanan, dan pendistribusian 

BMN 
8. Ketepatan dan kevalidan pengamanan aspek hukum terhadap aset BSSN 
9. Ketepatan penyusunan Standar Barang Dan Standar Kebutuhan BMN 

Umum dan Barang Persediaan 
10. Kelengkapan dan kesesuaian Berita Acara Serah terima dan Pinjam Pakai 

BMN Khusus (Palsan dan Siber) 
11. Kesesuaian dan keefektifan pelaksanaan pendampingan audit Internal dan 

Eksternal terkait Laporan BMN 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen kebijakan teknis pengelolaan barang milik negara 
2. Dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) 
3. Laporan penghapusan BMN 
4. Laporan pengelolaan Aplikasi BMN 
5. Penetapan status penggunaan BMN 
6. Pengumpulan usulan permintaan BMN dan pengajuan usulan pengadaan BMN 
7. Dokumen penerimaan, penyiapan, penyimpanan, dan pendistribusian BMN 
8. Hasil pengamanan aspek hukum terhadap aset BSSN 
9. Standar Barang Dan Standar Kebutuhan BMN Umum dan Barang Persediaan 
10. Laporan monitoring Berita Acara Serah terima dan Pinjam Pakai BMN Khusus 

(Palsan dan Siber) 
11. Laporan pendampingan audit Internal dan Eksternal terkait Laporan BMN 
12. SKP Pribadi dan Bawahan 
13. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
14. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
15. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
16. Laporan pelaksanaan tugas 

 
 
 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 

Kepala Bagian Layanan Pengadaan mengarahkan kegiatan segmen 
program pekerjaan administratif, pekerjaan teknis, pekerjaan klerek yang rumit, 
atau yang setara tetapi berada pada tingkat organisasi yang lebih tinggi dalam 
instansi terkait, misalnya, bagian dari sebuah biro. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Bagian Layanan Pengadaan bertanggung jawab kepada suatu 
jabatan yang berada pada dua atau beberapa tingkat di bawah jabatan 
struktural tertinggi. Misalnya jabatan yang paling rendah dalam mata rantai 
komando, atau jabatan yang tingkatnya setara atau lebih tinggi dalam mata 
rantai pengawasan langsung, atau jabatan yang tingkatnya setara atau lebih 
tinggi dalam mata rantai pengawasan langsung. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala bagaian layanan pengadaan menyempurnakan metode dan 
prosedur kerja yang digunakan dan Mengawasi pengembangan data, estimasi, 
statistik, saran, dan informasi lain yang berguna untuk pejabat yang lebih tinggi 
dalam menentukan tujuan dan sasaran yang diutamakan. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Bagian Layanan Pengadaan mempunyai hubungan dapat bersifat 

informal, dalam konferensi dan dalam rapat atau berlangsung melalui 
telepon, televisi, radio atau cara lain yang serupa, dan ada kalanya 
memerlukan persiapan khusus kepada wakil kelompok kepentingan 
masyarakat setempat, anggota dunia usaha atau masyarakat luas, dan/atau 
wartawan media massa lokal. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Bagian Layanan Pengadaan dapat menimbang, mempertahankan 
atau merundingkan proyek, segmen program unit organisasi yang diarahkan 
untuk memperoleh sumber daya dan kesesuaian dengan kebijakan, 
peraturan, atau kontrak yang sudah ditetapkan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kepala Bagian Layanan Pengadaan dalam faktor ini membawahi jabatan 
yang nilai jabatannya pada kelas 9 atau 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-3 = 975) 

Kepala bagian layanan pengadaan memiliki pekerjaan yang diselia 
(disupervisi) meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain 
yang setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 6, kelas 7, atau 
kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh dan final 
terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan integrasi 
pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain untuk 
guna menghasilkan produk/jasa akhir. 

 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Layanan Pengadaan 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 2285 

  

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
  
Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian 

Risiko Pemerintah Pusat 
Unit Kerja : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 

 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penilaian dan validasi data aset, 
meningkatkan fungsi jaring komunikasi, dan melakukan diseminasi informasi 
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pelaksanaan 
identifikasi kerentanan di Sektor Pemerintah Pusat. 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis identifikasi kerentanan dan 
penilaian risiko keamanan di sektor Pemerintah Pusat sesuai dgn prosedur 
dan peraturan yg berlaku sbg panduan pelaksanaan identifikasi kerentanan 
di sektor Pemerintah Pusat 

2. Melakukan inventarisasi terhadap data aset TIK berupa physical devices 
and system, software platform and application, organizational 
communication and data flow, external information system, resources 
(hardware, software, devices, data), rules and responsibility 

3. Mengidentifikasi celah keamanan dan kerawanan di sektor Pemerintah 
Pusat 

4. Melakukan diseminasi informasi hasil identifikasi di sektor Pemerintah 
Pusat sesuai dgn skema diseminasi yg sudah ditetapkan kepada unit kerja 
BSSN terkait dan stakeholder agar stakeholder mendapatkan informasi yg 
dibutuhkan 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

10. Menganalisis dampak dari hasil identifikasi untuk menentukan rekomendasi 
11. Menentukan kontrol pengamanan di sektor Pemerintah Pusat yang perlu 

diimplementasikan 
12. Menentukan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan sistem di sektor 

Pemerintah Pusat dari aspek persandian sesuai dgn hasil identifikasi yg 
didapatkan 

13. Menentukan nilai risiko keamanan yang ada di sektor Pemerintah Pusat 



14. Menyusun strategi manajemen risiko pada sektor Pemerintah Pusat 
15. Melakukan dokumentasi dan evaluasi hasil risk assesment di sektor 

Pemerintah Pusat 
16. Melakukan koordinasi dengan Deputi Proteksi c.q. Subdirektorat Audit 

Keamanan Informasi dan Subdirektorat Layanan Keamanan Informasi 
Pemerintah 

17. Mendistribusikan hasil risk assesment di sektor Pemerintah Pusat kepada 
stakeholder dan unit kerja BSSN terkait (pimpinan maupun eksternal 
organisasi) 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Keakuratan dan ketepatan bahan kebijakan teknis identifikasi kerentanan 
dan penilaian risiko keamanan di sektor Pemerintah Pusat 

2. Keakuratan, ketepatan, dan kerahasiaan data aset terkait objek yang 
dilindungi, celah kerawanan, dampak yang mungkin terjadi di sektor 
Pemerintah Pusat 

3. Keakuratan dan ketepatan bahan skema diseminasi dan target diseminasi 
di sektor Pemerintah Pusat 

4. Kesesuaian diseminasi informasi dengan skema dan target diseminasi 
kepada seluruh stakeholder Pemerintah Pusat 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan kebijakan teknis identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan 

di sektor Pemerintah Pusat 
2. Data aset TIK 
3. Bahan berupa data celah keamanan dan kerawanan 
4. Diseminasi informasi hasil identifikasi kerawanan dan penilaian risiko di sektor 

Pemerintah Pusat 
5. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
6. SKP pribadi dan bawahan 
7. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
8. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
9. Laporan pelaksanaan tugas 
10. Data dampak hasil identifikasi 
11. Data hasil kontrol pengamanan 
12. Rekomendasi dari aspek persandian 
13. Data nilai risiko keamanan 
14. Bahan strategi manajemen risiko 
15. Hasil dokumentasi dan evaluasi risk assesment 
16. Bahan hasil koordinasi dengan Deputi Proteksi 
17. Data distribusi hasil risk assesment 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Pekerjaan Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko 

Pemerintah Pusat yang diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal 
memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit 
organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
 



B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 
Kepala Subdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Pemerintah 

Pusat bertanggung jawab kepada suatu jabatan yang berada pada dua atau 
beberapa tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi. Misalnya jabatan yang 
paling rendah dalam mata rantai komando, atau jabatan yang tingkatnya setara 
atau lebih tinggi dalam mata rantai pengawasan langsung. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Wewenang kepenyeliaan dan manajerial Kasubdit Identifikasi 
Kerentanan dan Penilaian Resiko Pemerintah Pusat yaitu Menjalankan 
wewenang manajerial untuk menetapkan rencana dan jadwal kerja tahunan 
dan multi tahun di lingkungan sendiri atau pekerjaan yang dikontrakkan. 
Memastikan pelaksanaan (oleh unit organisasi yang lebih rendah atau yang 
lain) tujuan dan sasaran segmen program atau fungsi yang diawasi. 
Menentukan tujuan dan sasaran yang perlu ditekankan, menentukan 
pendekatan atau solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah anggaran, dan 
merencanakan kebutuhan staf jangka panjang, termasuk apakah akan 
mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Hubungan Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko 

Pemerintah Pusat dilakukan dengan salah satu dari: anggota dunia usaha 
atau masyarakat luas; pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf 
unit kerja di lapangan atau unit utama organisasi dalam instansi; wakil 
kelompok kepentingan masyarakat setempat; pegawai di kantor DPRD; 
pegawai pemerintah daerah; atau wartawan media massa local. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Tujuan hubungan Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko 
Pemerintah Pusat dilakukan untuk: Menjamin bahwa informasi yang 
diberikan kepada pihak luar tepat dan konsisten, untuk merencanakan dan 
mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar 
organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Pemerintah Pusat 
mengalami kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan: Kelas 9 
atau 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-3 = 975) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan 
Penilaian Resiko Pemerintah Pusat meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, 
atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan 
kelas 6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang 
penuh dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan 
integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain 
untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir.  

 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian 
Risiko Pemerintah Pusat 

Unit Kerja : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 

 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 2285 

  

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Identifikasi dan 

Deteksi 
 

ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Drs.Dharma Pongrekun, M.M., M.H) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
  
Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian 

Risiko Pemerintah Daerah Wilayah I 
Unit Kerja : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 

 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, menilai dan memvalidasi data aset, 
meningkatkan fungsi jaring komunikasi, dan melakukan diseminasi informasi 
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pelaksanaan 
identifikasi kerentanan di Sektor Pemerintah Daerah I. 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis identifikasi kerentanan dan 
penilaian risiko keamanan di sektor Pemerintah Daerah I sesuai dgn 
prosedur dan peraturan yg berlaku sbg panduan pelaksanaan identifikasi 
kerentanan di Sektor Pemerintah Daerah I 

2. Melakukan inventarisasi terhadap data aset TIK berupa physical devices 
and system, software platform and application, organizational 
communication and data flow, external information system, resources 
(hardware, software, devices, data), rules and responsibility 

3. Mengidentifikasi celah keamanan dan kerawanan di sektor Pemerintah 
Daerah I 

4. Melakukan diseminasi informasi hasil identifikasi di sektor Pemerintah 
Daerah I sesuai dgn skema diseminasi yg sudah ditetapkan kepada unit 
kerja BSSN terkait dan stakeholder agar stakeholder mendapatkan 
informasi yg dibutuhkan 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

10. Menganalisis dampak dari hasil identifikasi untuk menentukan rekomendasi 
11. Menentukan kontrol pengamanan di sektor Pemerintah Daerah I yang perlu 

diimplementasikan 
12. Menentukan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan sistem di sektor 

Pemerintah Daerah I dari aspek persandian sesuai dengann hasil 
identifikasi yg didapatkan 

13. Menentukan nilai risiko keamanan yang ada di sektor Pemerintah Daerah I 



14. Menyusun strategi manajemen risiko pada sektor Pemerintah Daerah I 
15. Melakukan dokumentasi dan evaluasi hasil risk assesment di sektor 

Pemerintah Daerah I 
16. Melakukan koordinasi dengan Deputi Proteksi c.q. Subdirektorat Audit 

Keamanan Informasi dan Subdirektorat Layanan Keamanan Informasi 
Pemerintah 

17. Mendistribusikan hasil risk assesment di sektor Pemerintah Daerah I 
kepada stakeholder dan unit kerja BSSN terkait (pimpinan maupun 
eksternal organisasi) 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Keakuratan dan ketepatan bahan kebijakan teknis identifikasi kerentanan 
dan penilaian risiko keamanan di sektor Pemerintah Daerah I 

2. Keakuratan, ketepatan, dan kerahasiaan data aset terkait objek yang 
dilindungi, celah kerawanan, dampak yang mungkin terjadi di sektor 
Pemerintah Daerah I 

3. Keakuratan dan ketepatan bahan skema diseminasi dan target diseminasi 
di sektor Pemerintah Daerah I 

4. Kesesuaian diseminasi informasi dengan skema dan target diseminasi 
kepada seluruh stakeholder Pemerintah Daerah I 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan kebijakan teknis identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan 

di sektor Pemerintah Daerah I 
2. Data aset TIK 
3. Bahan berupa data celah keamanan dan kerawanan 
4. Diseminasi informasi hasil identifikasi kerawanan dan penilaian risiko di sektor 

Pemerintah Daerah I 
5. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
6. SKP pribadi dan bawahan 
7. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
8. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
9. Laporan pelaksanaan tugas 
10. Data dampak hasil identifikasi 
11. Data kontrol pengamanan 
12. Rekomendasi dari aspek persandian 
13. Data nilai risiko keamanan 
14. Bahan strategi manajemen risiko 
15. Hasil dokumentasi dan evaluasi risk assesment 
16. Bahan hasil koordinasi dengan Deputi Proteksi 
17. Data distribusi hasil risk assesment 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 350) 
Pekerjaan Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko 

Pemerintah Daerah Wilayah I yang diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan 
secara tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada 
unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
 



B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 
Kepala Subdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Pemerintah 

Daerah Wilayah I bertanggung jawab kepada suatu jabatan yang berada pada 
dua atau beberapa tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi. Misalnya 
jabatan yang paling rendah dalam mata rantai komando, atau jabatan yang 
tingkatnya setara atau lebih tinggi dalam mata rantai pengawasan langsung. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Wewenang kepenyeliaan dan manajerial Kasubdit Identifikasi 
Kerentanan dan Penilaian Resiko Pemerintah Daerah Wilayah I yaitu 
Menjalankan wewenang manajerial untuk menetapkan rencana dan jadwal 
kerja tahunan dan multi tahun di lingkungan sendiri atau pekerjaan yang 
dikontrakkan.  

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Hubungan Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko 

Pemerintah Daerah Wilayah I dilakukan dengan salah satu dari: anggota 
dunia usaha atau masyarakat luas; pejabat penyelia yang kelasnya lebih 
tinggi dan staf unit kerja di lapangan atau unit utama organisasi dalam 
instansi; wakil kelompok kepentingan masyarakat setempat; pegawai di 
kantor DPRD; pegawai pemerintah daerah; atau wartawan media massa 
lokal. Hubungan dapat bersifat informal, dalam konferensi dan dalam rapat 
atau berlangsung melalui telepon, televisi, radio atau cara lain yang serupa, 
dan ada kalanya memerlukan persiapan khusus. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Tujuan hubungan Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko 
Pemerintah Daerah Wilayah I dilakukan untuk: Menjamin bahwa informasi 
yang diberikan kepada pihak luar tepat dan konsisten, untuk merencanakan 
dan mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar 
organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Pemerintah Daerah 
Wilayah I mengalami kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan: 
Kelas 9 atau 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-3 = 975) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan 
Penilaian Resiko Pemerintah Daerah Wilayah I meliputi pekerjaan klerek, 
pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 
10, atau pekerjaan kelas 6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki 
wewenang teknis yang penuh dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang 
memerlukan koordinasi dan integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit 
kerja atau dengan unit kerja lain untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir.  

 
 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian 
Risiko Pemerintah Daerah Wilayah I 

Unit Kerja : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 

 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 2285 

  

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Identifikasi dan 

Deteksi 
 

ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Drs.Dharma Pongrekun, M.M., M.H) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
  
Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian 

Risiko Pemerintah Daerah Wilayah II 
Unit Kerja : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 

 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, menilai dan memvalidasi data aset, 
meningkatkan fungsi jaring komunikasi, dan melakukan diseminasi informasi 
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pelaksanaan 
identifikasi kerentanan di sektor Pemerintah Daerah II. 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis identifikasi kerentanan dan 
penilaian risiko keamanan di sektor Pemerintah Daerah II sesuai dgn 
prosedur dan peraturan yg berlaku sbg panduan pelaksanaan identifikasi 
kerentanan di sektor Pemerintah Daerah II 

2. Melakukan inventarisasi terhadap data aset TIK berupa physical devices 
and system, software platform and application, organizational 
communication and data flow, external information system, resources 
(hardware, software, devices, data), rules and responsibility 

3. Mengidentifikasi celah keamanan dan kerawanan di sektor Pemerintah 
Daerah II 

4. Melakukan diseminasi informasi hasil identifikasi di sektor Pemerintah 
Daerah II sesuai dgn skema diseminasi yg sudah ditetapkan kepada unit 
kerja BSSN terkait dan stakeholder agar stakeholder mendapatkan 
informasi yg dibutuhkan 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

10. Menganalisis dampak dari hasil identifikasi untuk menentukan rekomendasi 
11. Menentukan kontrol pengamanan di sektor Pemerintah Daerah II yang perlu 

diimplementasikan 
12. Menentukan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan sistem di sektor 

Pemda II dari aspek persandian sesuai dgn hasil identifikasi yg didapatkan 
13. Menentukan nilai risiko keamanan yang ada di sektor Pemerintah Daerah II 
14. Menyusun strategi manajemen risiko pada sektor Pemerintah Daerah II 



15. Melakukan dokumentasi dan evaluasi hasil risk assesment di sektor 
Pemerintah Daerah II 

16. Melakukan koordinasi dengan Deputi Proteksi c.q. Subdirektorat Audit 
Keamanan Informasi dan Subdirektorat Layanan Keamanan Informasi 
Pemerintah 

17. Mendistribusikan hasil risk assesment di sektor Pemerintah Daerah II 
kepada stakeholder dan unit kerja BSSN terkait (pimpinan maupun 
eksternal organisasi) 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Keakuratan dan ketepatan bahan kebijakan teknis identifikasi kerentanan 
dan penilaian risiko keamanan di sektor Pemerintah Daerah II 

2. Keakuratan, ketepatan, dan kerahasiaan data aset terkait objek yang 
dilindungi, celah kerawanan, dampak yang mungkin terjadi di sektor 
Pemerintah Daerah II 

3. Keakuratan dan ketepatan bahan skema diseminasi dan target diseminasi 
di sektor Pemerintah Daerah II 

4. Kesesuaian diseminasi informasi dengan skema dan target diseminasi 
kepada seluruh stakeholder Pemerintah Daerah II 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan kebijakan teknis identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan 

di sektor Pemerintah Daerah II 
2. Data aset TIK 
3. Bahan berupa data celah keamanan dan kerawanan 
4. Diseminasi informasi hasil identifikasi kerawanan dan penilaian risiko di sektor 

Pemerintah Daerah II 
5. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
6. SKP pribadi dan bawahan 
7. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
8. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
9. Laporan pelaksanaan tugas 
10. Data dampak hasil identifikasi 
11. Data kontrol pengamanan 
12. Rekomendasi dari aspek persandian 
13. Data nilai risiko keamanan 
14. Bahan strategi manajemen risiko 
15. Hasil dokumentasi dan evaluasi risk assesment 
16. Bahan hasil koordinasi dengan Deputi Proteksi 
17. Data distribusi hasil risk assesment 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Pekerjaan Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko 

Pemerintah Daerah Wilayah II yang diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan 
secara tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada 
unit organisasi terkecil di dalam organisasi. Pekerjaan yang diarahkan 
memudahkan pekerjaan orang lain dalam unit organisasi langsung, 
memberikan respon kepada permintaan atau kebutuhan spesifik dari pegawai, 
atau hanya mempengaruhi fungsi tertentu yang terlokalisasi. 



B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 
Kepala Subdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Pemerintah 

Daerah Wilayah II bertanggung jawab kepada suatu jabatan yang berada pada 
dua atau beberapa tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi. Misalnya 
jabatan yang paling rendah dalam mata rantai komando, atau jabatan yang 
tingkatnya setara atau lebih tinggi dalam mata rantai pengawasan langsung. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1= 450) 

Wewenang kepenyeliaan dan manajerial Kasubdit Identifikasi 
Kerentanan dan Penilaian Resiko Pemerintah Daerah Wilayah II yaitu 
Menjalankan wewenang manajerial untuk menetapkan rencana dan jadwal 
kerja tahunan dan multi tahun di lingkungan sendiri atau pekerjaan yang 
dikontrakkan. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Hubungan Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko 

Pemerintah Daerah Wilayah II dilakukan dengan salah satu dari : anggota 
dunia usaha atau masyarakat luas; pejabat penyelia yang kelasnya lebih 
tinggi dan staf unit kerja di lapangan atau unit utama organisasi dalam 
instansi; wakil kelompok kepentingan masyarakat setempat; pegawai di 
kantor DPRD; pegawai pemerintah daerah; atau wartawan media massa. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Tujuan hubungan Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko 
Pemerintah Daerah Wilayah II dilakukan untuk: Menjamin bahwa informasi 
yang diberikan kepada pihak luar tepat dan konsisten, untuk merencanakan 
dan mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar 
organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 =505) 

Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Pemerintah Daerah 
Wilayah II mengalami kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan: 
Kelas 9 atau 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-3 =975) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan 
Penilaian Resiko Pemerintah Daerah Wilayah II meliputi pekerjaan klerek, 
pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 
10, atau pekerjaan kelas 6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki 
wewenang teknis yang penuh dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang 
memerlukan koordinasi dan integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit 
kerja atau dengan unit kerja lain untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir. 

 
 
 
 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian 
Risiko Pemerintah Daerah Wilayah II 

Unit Kerja : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 

 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 2285 

  

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Identifikasi dan 

Deteksi 
 

ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Drs.Dharma Pongrekun, M.M., M.H) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
  
Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian 

Risiko Sektor Infrastruktur Informasi Kritis Nasional I 
Unit Kerja : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 

 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, menilai dan memvalidasi data aset, 
meningkatkan fungsi jaring komunikasi, dan melakukan diseminasi informasi 
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pelaksanaan 
identifikasi kerentanan di Sektor Infrastruktur Informasi Kritis Nasional I 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis identifikasi kerentanan dan 
penilaian risiko keamanan di sektor IIKN I sesuai dgn prosedur dan 
peraturan yg berlaku sbg panduan pelaksanaan identifikasi kerentanan di 
sektor IIKN I 

2. Melakukan inventarisasi terhadap data aset TIK berupa physical devices 
and system, software platform and application, organizational 
communication and data flow, external information system, resources 
(hardware, software, devices, data), rules and responsibility 

3. Mengidentifikasi celah keamanan dan kerawanan di sektor IIKN I 
4. Melakukan diseminasi informasi hasil identifikasi di sektor IIKN I sesuai dgn 

skema diseminasi yg sudah ditetapkan kepada unit kerja BSSN terkait dan 
stakeholder agar stakeholder mendapatkan informasi yg dibutuhkan 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

10. Menganalisis dampak dari hasil identifikasi untuk menentukan rekomendasi 
11. Menentukan kontrol pengamanan di sektor IIKN I yang perlu 

diimplementasikan 
12. Menentukan rekomendasi dari untuk meningkatkan keamanan sistem di 

sektor IIKN I dari aspek persandian sesuai dgn hasil identifikasi yg 
didapatkan 

13. Menentukan nilai risiko keamanan yang ada di sektor IIKN I 
14. Menyusun strategi manajemen risiko pada sektor IIKN I 
15. Melakukan dokumentasi dan evaluasi hasil risk assesment di sektor IIKN I 



16. Melakukan koordinasi dengan Deputi Proteksi 
17. Mendistribusikan hasil risk assesment di sektor IIKN I kepada stakeholder 

dan unit kerja BSSN terkait (pimpinan maupun eksternal organisasi) 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan ketepatan bahan kebijakan teknis identifikasi kerentanan 

dan penilaian risiko keamanan di sektor IIKN I 
2. Keakuratan, ketepatan, dan kerahasiaan data aset terkait objek yang 

dilindungi, celah kerawanan, dampak yang mungkin terjadi di sektor IIKN I 
3. Keakuratan dan ketepatan bahan skema diseminasi dan target diseminasi 

di sektor IIKN I 
4. Kesesuaian diseminasi informasi dengan skema dan target diseminasi 

kepada seluruh stakeholder IIKN I 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan kebijakan teknis identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan 

di sektor IIKN I 
2. Data aset TIK 
3. Bahan berupa data celah keamanan dan kerawanan 
4. Diseminasi informasi hasil identifikasi kerawanan dan penilaian risiko di sektor 

IIKN I 
5. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
6. SKP pribadi dan bawahan 
7. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
8. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
9. Laporan pelaksanaan tugas 
10. Data dampak hasil identifikasi 
11. Data kontrol pengamanan 
12. Rekomendasi dari aspek persandian 
13. Data nilai risiko keamanan 
14. Bahan strategi manajemen risiko 
15. Hasil dokumentasi dan evaluasi risk assesment 
16. Bahan hasil koordinasi dengan Deputi Proteksi 
17. Data distribusi hasil risk assesment 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Pekerjaan Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Sektor 

IIKN I yang diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan 
jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di 
dalam organisasi.  

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Sektor IIKN I 
bertanggung jawab kepada suatu jabatan yang berada pada dua atau 
beberapa tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi. Misalnya jabatan yang 
paling rendah dalam mata rantai komando, atau jabatan yang tingkatnya setara 
atau lebih tinggi dalam mata rantai pengawasan langsung. 

 
 



C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 
Wewenang kepenyeliaan dan manajerial Kasubdit Identifikasi 

Kerentanan dan Penilaian Resiko Sektor IIKN I yaitu Menjalankan wewenang 
manajerial untuk menetapkan rencana dan jadwal kerja tahunan dan multi 
tahun di lingkungan sendiri atau pekerjaan yang dikontrakkan. Memastikan 
pelaksanaan (oleh unit organisasi yang lebih rendah atau yang lain) tujuan dan 
sasaran segmen program atau fungsi yang diawasi. Menentukan tujuan dan 
sasaran yang perlu ditekankan, menentukan pendekatan atau solusi terbaik 
untuk menyelesaikan masalah anggaran, dan merencanakan kebutuhan staf 
jangka panjang, termasuk apakah akan mengontrakkan pekerjaan kepada 
pihak lain. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Hubungan Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Sektor 

IIKN I dilakukan dengan salah satu dari: anggota dunia usaha atau 
masyarakat luas; pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit 
kerja di lapangan atau unit utama organisasi dalam instansi; wakil kelompok 
kepentingan masyarakat setempat; pegawai di kantor DPRD; pegawai 
pemerintah daerah; atau wartawan media massa lokal. Hubungan dapat 
bersifat informal, dalam konferensi dan dalam rapat atau berlangsung 
melalui telepon, televisi, radio atau cara lain yang serupa, dan ada kalanya 
memerlukan persiapan khusus. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1= 30) 

Tujuan hubungan Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko 
Sektor IIKN I dilakukan untuk: Menjamin bahwa informasi yang diberikan 
kepada pihak luar tepat dan konsisten, untuk merencanakan dan 
mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar 
organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Sektor IIKN I 
mengalami kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan: Kelas 9 
atau 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2 = 575) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan 
Penilaian Resiko Sektor IIKN I meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 
6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh 
dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan 
integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain 
untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir. 

 
 
 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian 
Risiko Sektor Infrastruktur Informasi Kritis Nasional I 

Unit Kerja : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
   
             

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 2285 

  

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Identifikasi dan 

Deteksi 
 

ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Drs.Dharma Pongrekun, M.M., M.H) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
  
Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian 

Risiko Sektor Infrastruktur Informasi Kritis Nasional II 
Unit Kerja : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 

 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, menilai dan memvalidasi data aset, 
meningkatkan fungsi jaring komunikasi, dan melakukan diseminasi informasi 
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pelaksanaan 
identifikasi kerentanan di Sektor Infrastruktur Informasi Kritis Nasional II 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis identifikasi kerentanan dan 
penilaian risiko keamanan di sektor IIKN II sesuai dgn prosedur dan 
peraturan yg berlaku sbg panduan pelaksanaan identifikasi kerentanan di 
sektor IIKN II 

2. Melakukan inventarisasi terhadap data aset TIK berupa physical devices 
and system, software platform and application, organizational 
communication and data flow, external information system, resources 
(hardware, software, devices, data), rules and responsibility 

3. Mengidentifikasi celah keamanan dan kerawanan di sektor IIKN II 
4. Melakukan diseminasi informasi hasil identifikasi di sektor IIKN II sesuai dgn 

skema diseminasi yg sudah ditetapkan kepada unit kerja BSSN terkait dan 
stakeholder agar stakeholder mendapatkan informasi yg dibutuhkan 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

10. Menganalisis dampak dari hasil identifikasi untuk menentukan rekomendasi 
11. Menentukan kontrol pengamanan di sektor IIKN II yang perlu 

diimplementasikan 
12. Menentukan rekomendasi dari untuk meningkatkan keamanan sistem di 

sektor IIKN II dari aspek persandian sesuai dgn hasil identifikasi yg 
didapatkan 

13. Menentukan nilai risiko keamanan yang ada di sektor IIKN II 
14. Menyusun strategi manajemen risiko pada sektor IIKN II 
15. Melakukan dokumentasi dan evaluasi hasil risk assesment di sektor IIKN II 



16. Melakukan koordinasi dengan Deputi Proteksi 
17. Mendistribusikan hasil risk assesment di sektor IIKN II kepada stakeholder 

dan unit kerja BSSN terkait (pimpinan maupun eksternal organisasi) 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan ketepatan bahan kebijakan teknis identifikasi kerentanan 

dan penilaian risiko keamanan di sektor IIKN II 
2. Keakuratan, ketepatan, dan kerahasiaan data aset terkait objek yang 

dilindungi, celah kerawanan, dampak yang mungkin terjadi di sektor IIKN II 
3. Keakuratan dan ketepatan bahan skema diseminasi dan target diseminasi 

di sektor IIKN II 
4. Kesesuaian diseminasi informasi dengan skema dan target diseminasi 

kepada seluruh stakeholder IIKN II 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan kebijakan teknis identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan 

di sektor IIKN II 
2. Data aset TIK 
3. Bahan berupa data celah keamanan dan kerawanan 
4. Diseminasi informasi hasil identifikasi kerawanan dan penilaian risiko di sektor 

IIKN II 
5. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
6. SKP pribadi dan bawahan 
7. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
8. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
9. Laporan pelaksanaan tugas 
10. Data dampak hasil identifikasi 
11. Data kontrol pengamanan 
12. Rekomendasi dari aspek persandian 
13. Data nilai risiko keamanan 
14. Bahan strategi manajemen risiko 
15. Hasil dokumentasi dan evaluasi risk assesment 
16. Bahan hasil koordinasi dengan Deputi Proteksi 
17. Data distribusi hasil risk assesment 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Pekerjaan Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Sektor 

IIKN II yang diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan 
jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di 
dalam organisasi.  

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Sektor IIKN II 
bertanggung jawab kepada suatu jabatan yang berada pada dua atau 
beberapa tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi. Misalnya jabatan yang 
paling rendah dalam mata rantai komando, atau jabatan yang tingkatnya setara 
atau lebih tinggi dalam mata rantai pengawasan langsung. 

 
 



C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 
Wewenang kepenyeliaan dan manajerial Kasubdit Identifikasi 

Kerentanan dan Penilaian Resiko Sektor IIKN II yaitu Menjalankan wewenang 
manajerial untuk menetapkan rencana dan jadwal kerja tahunan dan multi 
tahun di lingkungan sendiri atau pekerjaan yang dikontrakkan. Memastikan 
pelaksanaan (oleh unit organisasi yang lebih rendah atau yang lain) tujuan dan 
sasaran segmen program atau fungsi yang diawasi. Menentukan tujuan dan 
sasaran yang perlu ditekankan, menentukan pendekatan atau solusi terbaik 
untuk menyelesaikan masalah anggaran, dan merencanakan kebutuhan staf 
jangka panjang, termasuk apakah akan mengontrakkan pekerjaan kepada 
pihak lain. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Hubungan Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Sektor 

IIKN II dilakukan dengan salah satu dari: anggota dunia usaha atau 
masyarakat luas; pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit 
kerja di lapangan atau unit utama organisasi dalam instansi; wakil kelompok 
kepentingan masyarakat setempat; pegawai di kantor DPRD; pegawai 
pemerintah daerah; atau wartawan media massa lokal. Hubungan dapat 
bersifat informal, dalam konferensi dan dalam rapat atau berlangsung 
melalui telepon, televisi, radio atau cara lain yang serupa, dan ada kalanya 
memerlukan persiapan khusus. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1= 30) 

Tujuan hubungan Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko 
Sektor IIKN II dilakukan untuk: Menjamin bahwa informasi yang diberikan 
kepada pihak luar tepat dan konsisten, untuk merencanakan dan 
mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar 
organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Sektor IIKN II 
mengalami kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan: Kelas 9 
atau 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2 = 575) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan 
Penilaian Resiko Sektor IIKN II meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, 
atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan 
kelas 6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang 
penuh dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan 
integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain 
untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir. 

 
 
 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian 
Risiko Sektor Infrastruktur Informasi Kritis Nasional II 

Unit Kerja : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
   
             

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 2285 

  

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Identifikasi dan 

Deteksi 
 

ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Drs.Dharma Pongrekun, M.M., M.H) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
  
Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian 

Risiko Sektor Infrastruktur Informasi Kritis Nasional III 
Unit Kerja : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 

 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, menilai dan memvalidasi data aset, 
meningkatkan fungsi jaring komunikasi, dan melakukan diseminasi informasi 
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pelaksanaan 
identifikasi kerentanan di Sektor Infrastruktur Informasi Kritis Nasional III 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis identifikasi kerentanan dan 
penilaian risiko keamanan di sektor IIKN III sesuai dgn prosedur dan 
peraturan yg berlaku sbg panduan pelaksanaan identifikasi kerentanan di 
sektor IIKN III 

2. Melakukan inventarisasi terhadap data aset TIK berupa physical devices 
and system, software platform and application, organizational 
communication and data flow, external information system, resources 
(hardware, software, devices, data), rules and responsibility 

3. Mengidentifikasi celah keamanan dan kerawanan di sektor IIKN III 
4. Melakukan diseminasi informasi hasil identifikasi di sektor IIKN III sesuai 

dgn skema diseminasi yg sudah ditetapkan kepada unit kerja BSSN terkait 
dan stakeholder agar stakeholder mendapatkan informasi yg dibutuhkan 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

10. Menganalisis dampak dari hasil identifikasi untuk menentukan rekomendasi 
11. Menentukan kontrol pengamanan di sektor IIKN III yang perlu 

diimplementasikan 
12. Menentukan rekomendasi dari untuk meningkatkan keamanan sistem di 

sektor IIKN III dari aspek persandian sesuai dgn hasil identifikasi yg 
didapatkan 

13. Menentukan nilai risiko keamanan yang ada di sektor IIKN III 
14. Menyusun strategi manajemen risiko pada sektor IIKN III 
15. Melakukan dokumentasi dan evaluasi hasil risk assesment di sektor IIKN III 



16. Melakukan koordinasi dengan Deputi Proteksi 
17. Mendistribusikan hasil risk assesment di sektor IIKN III kepada stakeholder 

dan unit kerja BSSN terkait (pimpinan maupun eksternal organisasi) 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan ketepatan bahan kebijakan teknis identifikasi kerentanan 

dan penilaian risiko keamanan di sektor IIKN III 
2. Keakuratan, ketepatan, dan kerahasiaan data aset terkait objek yang 

dilindungi, celah kerawanan, dampak yang mungkin terjadi di sektor IIKN III 
3. Keakuratan dan ketepatan bahan skema diseminasi dan target diseminasi 

di sektor IIKN III 
4. Kesesuaian diseminasi informasi dengan skema dan target diseminasi 

kepada seluruh stakeholder IIKN III 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan kebijakan teknis identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan 

di sektor IIKN III 
2. Data aset TIK 
3. Bahan berupa data celah keamanan dan kerawanan 
4. Diseminasi informasi hasil identifikasi kerawanan dan penilaian risiko di sektor 

IIKN III 
5. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
6. SKP pribadi dan bawahan 
7. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
8. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
9. Laporan pelaksanaan tugas 
10. Data dampak hasil identifikasi 
11. Data kontrol pengamanan 
12. Rekomendasi dari aspek persandian 
13. Data nilai risiko keamanan 
14. Bahan strategi manajemen risiko 
15. Hasil dokumentasi dan evaluasi risk assesment 
16. Bahan hasil koordinasi dengan Deputi Proteksi 
17. Data distribusi hasil risk assesment 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Pekerjaan Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Sektor 

IIKN III yang diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal 
memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit 
organisasi terkecil di dalam organisasi.  

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Sektor IIKN III 
bertanggung jawab kepada suatu jabatan yang berada pada dua atau 
beberapa tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi. Misalnya jabatan yang 
paling rendah dalam mata rantai komando, atau jabatan yang tingkatnya setara 
atau lebih tinggi dalam mata rantai pengawasan langsung. 

 
 



C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 
Wewenang kepenyeliaan dan manajerial Kasubdit Identifikasi 

Kerentanan dan Penilaian Resiko Sektor IIKN III yaitu Menjalankan wewenang 
manajerial untuk menetapkan rencana dan jadwal kerja tahunan dan multi 
tahun di lingkungan sendiri atau pekerjaan yang dikontrakkan. Memastikan 
pelaksanaan (oleh unit organisasi yang lebih rendah atau yang lain) tujuan dan 
sasaran segmen program atau fungsi yang diawasi. Menentukan tujuan dan 
sasaran yang perlu ditekankan, menentukan pendekatan atau solusi terbaik 
untuk menyelesaikan masalah anggaran, dan merencanakan kebutuhan staf 
jangka panjang, termasuk apakah akan mengontrakkan pekerjaan kepada 
pihak lain. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Hubungan Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Sektor 

IIKN III dilakukan dengan salah satu dari: anggota dunia usaha atau 
masyarakat luas; pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit 
kerja di lapangan atau unit utama organisasi dalam instansi; wakil kelompok 
kepentingan masyarakat setempat; pegawai di kantor DPRD; pegawai 
pemerintah daerah; atau wartawan media massa lokal. Hubungan dapat 
bersifat informal, dalam konferensi dan dalam rapat atau berlangsung 
melalui telepon, televisi, radio atau cara lain yang serupa, dan ada kalanya 
memerlukan persiapan khusus. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1= 30) 

Tujuan hubungan Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko 
Sektor IIKN III dilakukan untuk: Menjamin bahwa informasi yang diberikan 
kepada pihak luar tepat dan konsisten, untuk merencanakan dan 
mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar 
organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Sektor IIKN III 
mengalami kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan: Kelas 9 
atau 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2 = 575) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan 
Penilaian Resiko Sektor IIKN III meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, 
atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan 
kelas 6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang 
penuh dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan 
integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain 
untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir. 

 
 
 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian 
Risiko Sektor Infrastruktur Informasi Kritis Nasional III 

Unit Kerja : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
   
             

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
975 

  
Tingkat faktor    6- 3 

Total Nilai 2285 

  

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Identifikasi dan 

Deteksi 
 

ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Drs.Dharma Pongrekun, M.M., M.H) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian 
  Risiko Informasi Perdagangan Berbasis Elektronik 

Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, menilai dan memvalidasi data aset, 
meningkatkan fungsi jaring komunikasi, dan melakukan diseminasi informasi 
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pelaksanaan 
identifikasi kerentanan pada perdagangan berbasis elektronik 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis identifikasi kerentanan dan 
penilaian risiko keamanan di sektor informasi perdagangan berbasis 
elektronik sesuai dgn prosedur dan peraturan yg berlaku sbg panduan 
pelaksanaan identifikasi kerentanan 

2. Melakukan inventarisasi terhadap data aset TIK berupa physical devices 
and system, software platform and application, organizational 
communication and data flow, external information system, resources 
(hardware, software, devices, data), rules and responsibility 

3. Mengidentifikasi celah keamanan dan kerawanan di sektor informasi 
perdagangan berbasis elektronik 

4. Melakukan diseminasi informasi hasil identifikasi di sektor informasi 
perdagangan berbasis elektronik sesuai dgn skema diseminasi yg sudah 
ditetapkan kepada unit kerja BSSN terkait dan stakeholder agar stakeholder 
mendapatkan informasi yg dibutuhkan 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

10. Menganalisis dampak dari hasil identifikasi untuk menentukan rekomendasi 
11. Menentukan kontrol pengamanan di sektor informasi perdagangan berbasis 

elektronik yang perlu diimplementasikan 
12. Menentukan rekomendasi dari untuk meningkatkan keamanan sistem di 

sektor informasi perdagangan berbasis elektronik dari aspek persandian 



13. Menentukan nilai risiko keamanan yang ada di sektor informasi 
perdagangan berbasis elektronik 

14. Menyusun strategi manajemen risiko pada sektor informasi perdagangan 
berbasis elektronik 

15. Melakukan dokumentasi dan evaluasi hasil risk assesment di sektor 
informasi perdagangan berbasis elektronik 

16. Mendistribusikan hasil risk assesment di sektor informasi perdagangan 
berbasis elektronik kepada stakeholder dan unit kerja BSSN terkait 
(pimpinan maupun eksternal organisasi) 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan ketepatan bahan kebijakan teknis identifikasi kerentanan 

dan penilaian risiko keamanan di sektor perdagangan elektronik 
2. Keakuratan, ketepatan, dan kerahasiaan data aset terkait objek yang 

dilindungi, celah kerawanan, dampak yang mungkin terjadi di sektor 
perdagangan elektronik 

3. Keakuratan dan ketepatan bahan skema diseminasi dan target diseminasi 
di sektor perdagangan elektronik 

4. Kesesuaian diseminasi informasi dengan skema dan target diseminasi 
kepada seluruh stakeholder perdagangan elektronikM 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan kebijakan teknis identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan 

di sektor informasi perdagangan berbasis elektronik 
2. Data aset TIK 
3. Bahan berupa data celah keamanan dan kerawanan 
4. Diseminasi informasi hasil identifikasi kerawanan dan penilaian risiko di sektor 

informasi perdagangan berbasis elektronik 
5. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
6. SKP pribadi dan bawahan 
7. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
8. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
9. Laporan pelaksanaan tugas 
10. Data dampak hasil identifikasi 
11. Data kontrol pengamanan 
12. Rekomendasi dari aspek persandian 
13. Data nilai risiko keamanan 
14. Bahan strategi manajemen risiko 
15. Hasil dokumentasi dan evaluasi risk assesment 
16. Data distribusi hasil risk assesment 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-2=350) 
Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Informasi 
Perdagangan Berbasis Elektronik mengarahkan bersifat pekerjaan 
administratif, pekerjaan teknis, pekerjaan klerek yang rumit, atau yang setara. 
atau mengarahkan kegiatan segmen program yang setara dengan kegiatan di 
atas tetapi berada pada tingkat organisasi yang lebih tinggi dalam instansi 
terkait. 

 



B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1=100) 
Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Informasi 
Perdagangan Berbasis Elektronik bertanggung jawab kepada Direktur 
Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Ekonomi Digital. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1=450) 

Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Informasi 
Perdagangan Berbasis Elektronik merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan 
yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau 
mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Informasi 
Perdagangan Berbasis Elektronik melakukan koordinasi dengan pejabat 
penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di lapangan atau unit 
utama organisasi dalam instansi. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Informasi 
Perdagangan Berbasis Elektronik melakukan koordinasi untuk Menjamin 
bahwa informasi yang diberikan kepada pihak luar tepat dan konsisten, 
untuk merencanakan dan mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai 
yang berada di luar organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan 
perbedaan pendapat diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan 
pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4=505) 

Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Informasi 
Perdagangan Berbasis Elektronik membawahi jabatan yang nilai jabatannya 
pada kelas 9 dan 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2=575) 

Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Informasi 
Perdagangan Berbasis Elektronik melakukan supervisi pekerjaan klerek, 
pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 
10, atau pekerjaan kelas 6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki 
wewenang teknis yang penuh dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang 
memerlukan koordinasi dan integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit 
kerja atau dengan unit kerja lain untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian 
      Risiko Informasi Perdagangan Berbasis Elektronik 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

350 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2105    

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Drs.Dharma Pongrekun, M.M., M.H.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian  
     Risiko Informasi E-Business 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, menilai dan memvalidasi data aset, 
meningkatkan fungsi jaring komunikasi, dan melakukan diseminasi informasi 
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pelaksanaan 
identifikasi kerentanan pada infromasi e-Business 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis identifikasi kerentanan dan 
penilaian risiko keamanan di sektor informasi e-business sesuai dgn 
prosedur dan peraturan yg berlaku sbg panduan pelaksanaan identifikasi 
kerentanan di sektor e-business 

2. Melakukan inventarisasi terhadap data aset TIK berupa physical devices 
and system, software platform and application, organizational 
communication and data flow, external information system, resources 
(hardware, software, devices, data), rules and responsibility 

3. Mengidentifikasi celah keamanan dan kerawanan di sektor informasi e-
business 

4. Melakukan diseminasi informasi hasil identifikasi di sektor informasi e-
business sesuai dgn skema diseminasi yg sudah ditetapkan kepada unit 
kerja BSSN terkait dan stakeholder agar stakeholder mendapatkan 
informasi yg dibutuhkan 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

10. Menganalisis dampak dari hasil identifikasi untuk menentukan rekomendasi 
11. Menentukan kontrol pengamanan di sektor informasi e-business yang perlu 

diimplementasikan 
12. Menentukan rekomendasi dari untuk meningkatkan keamanan sistem di 

sektor informasi e-business dari aspek persandian 



13. Menentukan nilai risiko keamanan yang ada di sektor informasi e-business 
14. Menyusun strategi manajemen risiko pada sektor informasi e-business 
15. Melakukan dokumentasi dan evaluasi hasil risk assesment di sektor 

informasi e-business 
16. Melakukan koordinasi dengan Deputi Proteksi 
17. Mendistribusikan hasil risk assesment di sektor informasi e-business 

kepada stakeholder dan unit kerja BSSN terkait (pimpinan maupun 
eksternal organisasi) 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan ketepatan bahan kebijakan teknis identifikasi kerentanan 

dan penilaian risiko keamanan di sektor e-business 
2. Keakuratan, ketepatan, dan kerahasiaan data aset terkait objek yang 

dilindungi, celah kerawanan, dampak yang mungkin terjadi di sektor e-
business 

3. Keakuratan dan ketepatan bahan skema diseminasi dan target diseminasi 
di sektor e-business 

4. Kesesuaian diseminasi informasi dengan skema dan target diseminasi 
kepada seluruh stakeholder e-business 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan kebijakan teknis identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan 

di sektor informasi e-business 
2. Data aset TIK 
3. Bahan berupa data celah keamanan dan kerawanan 
4. Diseminasi informasi hasil identifikasi kerawanan dan penilaian risiko di sektor 

informasi e-business 
5. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
6. SKP pribadi dan bawahan 
7. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
8. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
9. Laporan pelaksanaan tugas 
10. Data dampak hasil identifikasi 
11. Data kontrol pengamanan 
12. Rekomendasi dari aspek persandian 
13. Data nilai risiko keamanan 
14. Bahan strategi manajemen risiko 
15. Hasil dokumentasi dan evaluasi risk assesment 
16. Bahan hasil koordinasi dengan Deputi Proteksi 
17. Data distribusi hasil risk assesment 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-2=350) 
Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Informasi 
Perdagangan Berbasis Elektronik mengarahkan bersifat pekerjaan 
administratif, pekerjaan teknis, pekerjaan klerek yang rumit, atau yang setara. 
atau mengarahkan kegiatan segmen program yang setara dengan kegiatan di 
atas tetapi berada pada tingkat organisasi yang lebih tinggi dalam instansi 
terkait 

. 



B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1=100) 
Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Informasi E-
Business bertanggung jawab kepada Direktur Identifikasi Kerentanan dan 
Penilaian Risiko Ekonomi Digital. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1=450) 

Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Informasi E-
Business merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada 
output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Informasi 
E-Business melakukan koordinasi dengan pejabat penyelia yang kelasnya 
lebih tinggi dan staf unit kerja di lapangan atau unit utama organisasi dalam 
instansi. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Informasi 
E-Business melakukan koordinasi untuk Menjamin bahwa informasi yang 
diberikan kepada pihak luar tepat dan konsisten, untuk merencanakan dan 
mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar 
organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4=505) 

Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Informasi 
E-Business membawahi jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 9 dan 10 
atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2=575) 

Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Informasi 
E-Business melakukan supervisi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 
6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh 
dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan 
integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain 
untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaia 
      Risiko Informasi E-Business 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

350 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2105    

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Drs.Dharma Pongrekun, M.M., M.H.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Deteksi Serangan Siber 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengontrol pelaksanaan kegiatan 
deteksi ancaman dalam jaringan atau lalu lintas data, meningkatkan fungsi jaring 
komunikasi, dan melakukan diseminasi informasi sesuai dengan prosedur dan 
peraturan yang berlaku untuk mendapatkan deteksi serangan dalam jaringan atau 
lalu lintas data di Indonesia 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis deteksi serangan siber 
sesuai dgn prosedur dan peraturan yg berlaku sbg panduan pelaksanaan 
deteksi serangan siber 

2. Mengontrol pelaksanaan kegiatan deteksi ancaman dalam jaringan atau 
lalu lintas data sesuai dgn prosedur dan peraturan yg berlaku agar kegiatan 
deteksi serangan dapat berjalan dgn efektif dan efisien 

3. Mengidentifikasi skema dan target diseminasi hasil deteksi serangan siber 
dari pemantauan lalu lintas dgn menentukan target dan pola diseminasi 
agar diseminasi dpt dilakukan dgn efektif dan efisien 

4. Melakukan diseminasi informasi hasil deteksi serangan siber dari 
pemantauan lalu lintas data sesuai dgn skema diseminasi yg sudah 
ditetapkan agar stakeholder mendapatkan informasi yg dibutuhkan 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

10. Melakukan deteksi serangan siber melalui monitoring traffic nasional 
terhadap anomali-anomali atau gangguan pada jaringan internet 

11. Melakukan Monitoring dan analisis lalu lintas data berbasis radio satelit, 
protokol internet, dan seluler 

12. Menyiapkan fungsi sharing, sinergi dan integrasi informasi K/L yang 
bermanfaat dalam deteksi dini 



13. Mendiseminasikan trend serangan siber ke Pusat Operasi Keamanan Siber 
Nasional dan Deputi Bidang Proteksi 

14. Menganalisis aktivitas serangan siber yang terdeteksi berdasarkan metode 
dan target 

15. Memberikan rekomendasi proses pencegahan terhadap menyebarnya 
serangan siber 

16. Melakukan pengujian dan evaluasi kesesuaian proses deteksi serangan 
siber 

17. Melaksanakan analisis dan prediksi serangan siber di Indonesia 
18. Melakukan identifikasi dan analisis anomali dan aktivitas serangan siber 

yang terjadi; 
19. Melakukan agregasi dan korelasi data aktivitas serangan siber dari 

berbagai sumber dan sensor 
20. Menentukan dampak dari aktivitas serangan siber 
21. Menyusun nilai ambang batas peringatan insiden 
22. Melakukan perbaikan proses deteksi secara berkelanjutan 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Keakuratan dan ketepatan bahan kebijakan teknis deteksi serangan siber 
dari pemantauan jaringan 

2. Keakuratan dan ketepatan data deteksi serangan siber dari pemantauan 
jaringan 

3. Keakuratan dan ketepatan bahan  skema diseminasi dan target diseminasi 
hasil deteksi serangan siber dari pemantauan jaringan 

4. Kesesuaian diseminasi informasi dengan skema dan target diseminasi 
hasil deteksi serangan siber dari pemantauan jaringan kepada stakeholder 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan kebijakan teknis kegiatan deteksi serangan siber 
2. Data deteksi serangan siber dari pemantauan jaringan 
3. Bahan skema diseminasi dan target diseminasi hasil deteksi serangan siber 

dari pemantauan jaringan 
4. Diseminasi informasi hasil deteksi serangan siber dari pemantauan jaringan 
5. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
6. SKP pribadi dan bawahan 
7. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
8. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
9. Laporan pelaksanaan tugas 
10. Data hasil deteksi serangan siber 
11. Data hasil monitoring dan analisis lalu lintas data berbasis radio satelit, protokol 

internet, dan seluler 
12. Bahan data fungsi sharing, sinergi dan integrasi informasi K/L 
13. Data terkait trend serangan siber 
14. Data aktivitas serangan siber yang terdeteksi 
15. Hasil rekomendasi proses pencegahan 
16. Data hasil pengujian dan evaluasi kesesuaian proses deteksi serangan siber 
17. Data hasil analisis dan prediksi serangan siber di Indonesia 
18. Hasil identifikasi dan analisis anomali dan aktivitas serangan siber yang terjadi; 
19. Data agregasi dan korelasi data aktivitas serangan siber 
20. Data hasil dampak dari aktivitas serangan siber 



21. Hasil nilai ambang batas peringatan insiden 
22. Bahan terkait perbaikan proses deteksi secara berkelanjutan 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-2=350) 
Kepala Subdirektorat Deteksi Serangan Siber mengarahkan  pekerjaan yang 
bersifat administratif, pekerjaan teknis, pekerjaan klerek yang rumit, atau yang 
setara. atau mengarahkan kegiatan segmen program yang setara dengan 
kegiatan di atas tetapi berada pada tingkat organisasi yang lebih tinggi dalam 
instansi terkaitt 

. 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1=100) 

Kepala Subdirektorat Deteksi Serangan Siber bertanggung jawab kepada 
Direktur Deteksi Ancaman. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1=450) 

Kepala Subdirektorat Deteksi Serangan Siber Merencanakan dan 
menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Subdirektorat Deteksi Serangan Siber melakukan koordinasi dengan 
pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di lapangan 
atau unit utama organisasi dalam instansi. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Kepala Subdirektorat Deteksi Serangan Siber melakukan koordinasi untuk 
Menjamin bahwa informasi yang diberikan kepada pihak luar tepat dan 
konsisten, untuk merencanakan dan mengkoordinasikan pekerjaan dengan 
pegawai yang berada di luar organisasi bawahan, dan/atau untuk 
menyelesaikan perbedaan pendapat diantara pejabat penyelia, pegawai, 
kontraktor dan pihak lain 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4=505) 

Kepala Subdirektorat Deteksi Serangan Siber membawahi jabatan yang nilai 
jabatannya pada kelas 9 dan 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2=575) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subdirektorat Deteksi Serangan 
Siber meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang 
setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 6, kelas 7, atau 
kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh dan final 
terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan integrasi 
pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain untuk 
guna menghasilkan produk/jasa akhir. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Deteksi Serangan Siber 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

350 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2105    

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Drs.Dharma Pongrekun, M.M., M.H.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Deteksi Sosiokultural 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengontrol pelaksanaan deteksi sosio 
kultural, meningkatkan fungsi jaring komunikasi, dan melakukan diseminasi 
informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk mendapatkan 
deteksi dari analisis strategis cyber issue di Indonesia 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis deteksi sosiokultural sesuai 
dgn prosedur dan peraturan yg berlaku sbg panduan pelaksanaan deteksi 
sosiokultural 

2. Melakukan diseminasi informasi hasil deteksi sosiokultural sesuai dgn 
skema diseminasi yg sudah ditetapkan agar stakeholder mendapatkan 
informasi yg dibutuhkan 

3. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

4. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

5. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

6. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

8. Melakukan deteksi potensi ancaman siber berdasarkan aspek sosiokultural 
9. Memonitor pihak-pihak pelaku ancaman siber berdasarkan aspek 

sosiokultural 
10. Memonitor isu-isu dalam media sosial, media daring, aplikasi messenger 

yang dapat menjadi ancaman siber 
11. Melakukan behavioural analysis terhadap ancaman siber, pihak-pihak 

pelaku ancaman siber, dan kerawanan yang dilakukan warganet 
12. Melakukan deteksi future technology yang digunakan oleh pihak-pihak 

pelaku ancaman siber 
13. Menganalisis pemanfaatan dan penyimpangan media sosial, media daring, 

aplikasi messenger oleh pihak-pihak pelaku ancaman siber 
14. Mengidentifikasi pihak-pihak yang berpotensi melakukan ancaman siber 

berdasarkan aspek sosiokultural 



15. Melakukan profiling terhadap pelaku ancaman siber berdasarkan aspek 
sosiokultural 

16. Melakukan analisis dan prediksi ancaman siber berdasarkan aspek 
sosiokultural 

17. Memberikan rekomendasi terkait hasil analisis dan prediksi ancaman siber 
berdasarkan aspek sosiokultural 

18. Melakukan data mining terhadap hasil analisis dan prediksi ancaman siber 
dari hasil proses bisnis deteksi sosiokultural 

19. Melakukan agregasi dan korelasi data terkait ancaman siber berdasarkan 
aspek sosiokultural 

20. Melakukan fungsi sharing, sinergi dan integrasi informasi terkait ancaman 
siber di K/L maupun instansi terkait yang bermanfaat dalam isu-isu strategis 

21. Menentukan dampak ancaman siber terkait perilaku penggunaan media 
sosial, media daring, aplikasi messenger di masyarakat 

22. Memberikan rekomendasi tentang pembentukan budaya siber berdasarkan 
hasil behavioral analysis warganet 

23. Melakukan pengujian dan evaluasi kesesuaian proses deteksi sosiokultural 
24. Melakukan perbaikan proses deteksi secara berkelanjutan 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Keakuratan dan ketepatan bahan kebijakan teknis deteksi sosiokultural 
2. Kesesuaian diseminasi informasi dengan skema dan target diseminasi hasil 

deteksi sosiokultural kepada stakeholder 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan kebijakan teknis kegiatan deteksi sosiokultural 
2. Diseminasi informasi hasil deteksi sosiokultural 
3. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
4. SKP pribadi dan bawahan 
5. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
6. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
7. Laporan pelaksanaan tugas 
8. Data hasil deteksi potensi ancaman siber 
9. Hasil monitoring pihak-pihak pelaku ancaman siber 
10. Data hasil monitoring isu-isu dalam berbagai media 
11. Data behavioural analysis 
12. Hasil deteksi future technology 
13. Hasil analisis pemanfaatan dan penyimpangan berbagai media 
14. Hasil identifikasi pihak-pihak yang berpotensi melakukan ancaman siber 
15. Data profiling terhadap pelaku ancaman siber 
16. Data hasil analisis dan prediksi ancaman siber 
17. Data hasil rekomendasi terkait hasil analisis dan prediksi ancaman siber 
18. Bahan dari data mining terhadap hasil analisis dan prediksi ancaman siber 
19. Data agregasi dan korelasi data terkait ancaman siber 
20. Bahan fungsi sharing, sinergi dan integrasi informasi terkait ancaman siber 
di K/L maupun instansi terkait 
21. Data dampak ancaman siber terkait perilaku penggunaan berbagai media 
22. Hasil rekomendasi tentang pembentukan budaya siber 
23. Data hasil pengujian dan evaluasi kesesuaian proses deteksi sosiokultural 
24. Bahan terkait perbaikan proses deteksi secara berkelanjutan 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-2=350) 

Kepala Subdirektorat Deteksi Sosiokultural mengarahkan pekerjaan yang 
bersifat administratif, pekerjaan teknis, pekerjaan klerek yang rumit, atau yang 
setara. atau mengarahkan kegiatan segmen program yang setara dengan 
kegiatan di atas tetapi berada pada tingkat organisasi yang lebih tinggi dalam 
instansi terkait. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1=100) 

Kepala Subdirektorat Deteksi Sosiokultural bertanggung jawab kepada Direktur 
Deteksi Ancaman. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1=450) 

Kepala Subdirektorat Deteksi Sosiokultural Merencanakan dan menjadwalkan 
pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau 
mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Subdirektorat Deteksi Sosiokultural  melakukan koordinasi dengan 
pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di lapangan 
atau unit utama organisasi dalam instansi. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Kepala Subdirektorat Deteksi Sosiokultural melakukan koordinasi untuk 
Menjamin bahwa informasi yang diberikan kepada pihak luar tepat dan 
konsisten, untuk merencanakan dan mengkoordinasikan pekerjaan dengan 
pegawai yang berada di luar organisasi bawahan, dan/atau untuk 
menyelesaikan perbedaan pendapat diantara pejabat penyelia, pegawai, 
kontraktor dan pihak lain 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4=505) 

Kepala Subdirektorat Deteksi Sosiokultural  membawahi jabatan yang nilai 
jabatannya pada kelas 9 dan 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2=575) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subdirektorat Deteksi Sosiokultural  
meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara 
dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 6, kelas 7, atau kelas 8 
dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh dan final terhadap 
pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan integrasi pelaksanaan 
pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain untuk guna 
menghasilkan produk/jasa akhir. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Deteksi Sosiokultural 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

350 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2105    

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Drs.Dharma Pongrekun, M.M., M.H.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Deteksi Potensi Ancaman 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, Mengontrol pelaksanaan deteksi 
potensi ancaman siber, meningkatkan fungsi jaring komunikasi, dan melakukan 
diseminasi informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 
mendapatkan potensi serangan terhadap Indonesia 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis deteksi potensi serangan 
sesuai dgn prosedur dan peraturan yg berlaku sbg panduan pelaksanaan 
deteksi potensi serangan 

2. Melakukan diseminasi informasi hasil deteksi potensi serangan sesuai dgn 
skema diseminasi yg sudah ditetapkan agar stakeholder mendapatkan 
informasi yg dibutuhkan 

3. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

4. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

5. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

6. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

8. Melakukan prediksi potensi ancaman siber berdasarkan pola persebaran 
dan karakteristik ancaman siber 

9. Menganalisis karakteristik malware berdasarkan mode surface, dinamis, 
dan statik 

10. Menganalisis aktivitas ancaman siber yang terdeteksi berdasarkan 
metode/teknik dan target 

11. Melakukan identifikasi dan analisis serangan siber yang berpotensi menjadi 
ancaman siber di Indonesia 

12. Membuat parameter keamanan dari virus, malware, dan botnet berupa IP 
address, signature, dan hash function 

13. Melakukan data mining terhadap hasil Indication of Compromise dan 
Common Vulnerable and Exposure 

14. Membuat daftar kerentanan dari hasil penetration test terhadap sebuah 
objek 



15. Melakukan fungsi sharing, sinergi dan integrasi informasi terkait potensi 
serangan siber dan serangan siber yang terjadi namun belum menyebar 
massif kepada K/L dalam upaya membangun deteksi dini 

16. Melakukan kegiatan pelemahan terhadap target yang berpotensi menjadi 
ancaman siber 

17. Mengukur dampak dari potensi ancaman siber dan ancaman siber yang 
telah terjadi 

18. Memberikan rekomendasi terkait upaya pencegahan dari terjadinya potensi 
ancaman siber 

19. Melakukan pengujian dan evaluasi kesesuaian proses dari aktivitas deteksi 
potensi ancaman siber 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan ketepatan bahan kebijakan teknis deteksi potensi serangan 
2. Kesesuaian diseminasi informasi dengan skema dan target diseminasi hasil 

deteksi potensi serangan kepada stakeholder 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan kebijakan teknis kegiatan deteksi potensi serangan 
2. Diseminasi informasi hasil deteksi potensi serangan 
3. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
4. SKP pribadi dan bawahan 
5. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
6. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
7. Laporan pelaksanaan tugas 
8. Data hasil prediksi potensi ancaman siber 
9. Bahan hasil analisis karakteristik malware 
10. Hasil analisis aktivitas ancaman siber yang terdeteksi 
11. Hasil identifikasi dan analisis serangan siber 
12. Hasil pembuatan parameter keamanan dari virus, malware, dan botnet 
13. Bahan data mining terhadap hasil Indication of Compromise dan Common 

Vulnerable and Exposure 
14. daftar kerentanan dari hasil penetration test terhadap sebuah objek 
15. Bahan fungsi sharing, sinergi dan integrasi informasi terkait potensi serangan 

siber dan serangan siber yang terjadi 
16. Hasil kegiatan pelemahan terhadap target yang berpotensi menjadi ancaman 

siber 
17. Data dampak dari potensi ancaman siber dan ancaman siber yang telah terjadi 
18. Hasil rekomendasi terkait upaya pencegahan 
19. Data hasil pengujian dan evaluasi kesesuaian proses dari aktivitas deteksi 

potensi ancaman siber 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-2=350) 

Kepala Subdirektorat Deteksi Potensi Ancaman mengarahkan bersifat 
pekerjaan administratif, pekerjaan teknis, pekerjaan klerek yang rumit, atau 
yang setara. atau mengarahkan kegiatan segmen program yang setara dengan 
kegiatan di atas tetapi berada pada tingkat organisasi yang lebih tinggi dalam 
instansi terkait. 

 



B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1=100) 
Kepala Subdirektorat Deteksi Sosiokultural bertanggung jawab kepada Direktur 
Deteksi Ancaman. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1=450) 

Kepala Subdirektorat Deteksi Potensi Ancaman merencanakan dan 
menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Subdirektorat Deteksi Potensi Ancaman melakukan koordinasi 
dengan pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di 
lapangan atau unit utama organisasi dalam instansi. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Kepala Subdirektorat Deteksi Potensi Ancaman melakukan koordinasi untuk 
Menjamin bahwa informasi yang diberikan kepada pihak luar tepat dan 
konsisten, untuk merencanakan dan mengkoordinasikan pekerjaan dengan 
pegawai yang berada di luar organisasi bawahan, dan/atau untuk 
menyelesaikan perbedaan pendapat diantara pejabat penyelia, pegawai, 
kontraktor dan pihak lain 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4=505) 

Kepala Subdirektorat Deteksi Potensi Ancaman membawahi jabatan yang nilai 
jabatannya pada kelas 9 dan 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2=575) 

Kepala Subdirektorat Deteksi Potensi Ancaman melakukan supervisi pekerjaan 
klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau 
kelas 10, atau pekerjaan kelas 6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki 
wewenang teknis yang penuh dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang 
memerlukan koordinasi dan integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit 
kerja atau dengan unit kerja lain untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Deteksi Potensi Ancaman 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

350 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2105    

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Drs.Dharma Pongrekun, M.M., M.H.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, membuat dan melaksanakan tata kelola keamanan siber dan 
persandian bagi stakeholder sektor pemerintah yang sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan perundangan yang berlaku agar terselenggaranya tata kelola keamanan 
siber yang baik 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan konsep kebijakan teknis tata kelola keamanan informasi dan 
ketahanan siber sektor pemerintah sesuai dengan ruang lingkup dan 
kebutuhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata kelola keamanan 
informasi pemerintah 

2. Melakukan pengelolaan manajemen kunci simetrik dalam penyelenggaraan 
persandian untuk pengamanan informasi pemerintah sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menjamin kunci dan sistem 
sandi terkelola dengan baik dan benar 

3. Menyusun strategi manajemen resiko sektor pemerintah 
4. Melakukan pengukuran ketahanan siber nasional sektor pemerintah 
5. Menyusun rencana kebutuhan Peralatan Sandi dan APU Pemerintah 
6. Menetapkan penggunaan peralatan sandi 
7. Melakukan pencabutan penetapan penggunaan peralatan sandi 
8. Melakukan perencanaan implementasi strategi keamanan siber 
9. Melakukan perencanaan implementasi strategi manajemen resiko sektor 

pemerintah 
10. Melaksanakan edukasi keamanan informasi kepada stakeholder di lingkup 

pemerintah 
11. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan teknis tata kelola keamanan 

informasi dan ketahanan siber sektor pemerintah 
12. Menyiapkan bahan dalam penyusunan strategi keamanan siber nasional 

sesuai dengan perkembangan keamanan siber sebagai bahan direktur 
dalam penyusunan strategi keamanan siber nasional 

13. Menyusun kebijakan mengenai profil pelindungan (protection profile) 
teknologi keamanan informasi  untuk sektor pemerintah 

14. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

15. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

16. Melakukan coaching, counseling dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 



17. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

18. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

19. Menyusun standar keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik 
20. Mengoordinasikan tata kelola keamanan informasi sektor pemerintah 
21. Melakukan kegiatan fasilitasi Peralatan Sandi 
22. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan sandi dan APU 
23. Menyiapkan bahan kebijakan dan strategi kegiatan diplomasi siber 
24. Berperan dan berpartisipasi aktif dalam fora internasional tentang 

keamanan siber 
25. Melakukan peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam konteks 

confidence building measures (CBMs) bilateral maupun multilateral 
26. Melakukan pemetaan secara intensif dan berkesinambungan tentang 

perkembangan isu keamanan siber di negara lain dan global yang 
berdampak pada Indonesia. 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan keakuratan konsep kebijakan teknis 
2. Kerahasiaan, keutuhan, kesesuaian kunci sandi 
3. Ketepatan dan keakuratan strategi manajemen resiko sektor pemerintah 
4. Keakuratan dan kebenaran survey ketahanan siber nasional 
5. Keakuratan dan ketepatan perencanaan kebutuhan Peralatan Sandi dan 

APU Pemerintah 
6. Ketepatan penggunaan Peralatan Sandi 
7. Ketepatan pencabutan ketetapan penggunaan Peralatan Sandi 
8. Keakuratan dokumen perencanaan implementasi strategi keamanan siber 
9. kesesuaian standar keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik 
10. kelancaran koordinasi  tata kelola keamanan informasi sektor pemerintah 
11. kelancaran dan kelengkapan kegiatan distribusi Peralatan Sandi 
12. kelancaran dan keefektifan pemeliharaan dan perbaikan peralatan sandi 

dan APU 
13. Kelancaran kegiatan  dalam fora internasional tentang keamanan siber 
14. Kelancaran dan ketepatan  peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam 

konteks confidence building measures (CBMs) bilateral maupun multilateral 
15. ketepatan dan kesesuaian hasil pemetaan secara intensif dan 

berkesinambungan tentang perkembangan isu keamanan siber di negara 
lain dan global yang berdampak pada Indonesia. 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. konsep kebijakan teknis tata kelola keamanan informasi dan ketahanan siber 

sektor pemerintah 
2. Dokumen pengelolaan Manajemen Kunci Sandi 
3. dokumen strategi manajemen resiko sektor pemerintah 
4. Hasil pengukuran ketahanan siber national sektor pemerintah 
5. rencana kebutuhan Peralatan Sandi dan APU Pemerintah 
6. Keputusan penggunaan peralatan sandi 
7. keputusan pencabutan penetapan penggunaan peralatan sandi 
8. Rencana implementasi strategi keamanan siber 



9. action plan strategi manajemen resiko sektor pemerintah 
10. laporan penyelenggaraan edukasi keamanan informasi 
11. Hasil evaluasi kebijakan teknis tata kelola keamanan informasi dan ketahanan 

siber 
12. bahan penyusun strategi keamanan siber nasional 
13. profil pelindungan teknologi keamanan informasi pemerintah 
14. Dokumen rencana program kerja tahunan 
15. SKP pribadi dan bawahan 
16. laporan hasil coaching, counselling dan mentoring bawahan 
17. Laporan kemajuan RB unitnya 
18. Laporan hasil pelaksanaan tugas 
19. draft standar keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik 
20. Laporan hail koordinasi  tata kelola keamanan informasi sektor pemerintah 
21. Laporan hasil kegiatan fasilitasi Peralatan Sandi 
22. Laporan pemeliharaan dan perbaikan peralatan sandi dan APU 
23. Dokumen  kebijakan dan strategi kegiatan diplomasi siber 
24. Laporan kegiatan dalam fora internasional tentang keamanan siber 
25. Laporan hasil peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam konteks confidence 

building measures (CBMs) bilateral maupun multilateral 
26. Dokumen pemetaan secara intensif dan berkesinambungan tentang 

perkembangan isu keamanan siber di negara lain dan global yang berdampak 
pada Indonesia. 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-2=350) 

Kepala Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi mengarahkan 
pekerjaan yang bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa 
atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam 
organisasi.Dampaknya adalah memudahkan pekerjaan orang lain dalam unit 
organisasi langsung, memberikan respon kepada permintaan atau kebutuhan 
spesifik dari pegawai, atau hanya mempengaruhi fungsi tertentu yang 
terlokalisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1=100) 

Kepala Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi bertanggung jawab 
kepada Direktur Proteksi Pemerintah. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1=450) 

Kepala Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi merencanakan dan 
menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi melakukan 
koordinasi dengan pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit 
kerja di lapangan atau unit utama organisasi dalam instansi. 

 
 
 



b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 
Hubungan yang dilakukan Kepala Subdirektorat Tata Kelola Keamanan 
Informasi adalah untuk membahas pekerjaan untuk memberikan atau 
menerima pelayanan, untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja 
dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan 
bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4=505) 

Kepala Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi mengalami kesulitan 
dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan Kelas 9 atau 10 atau yang 
setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2=575) 

Kepala Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi memerlukan koordinasi, 
integrasi, atau konsolidasi pekerjaan administratif, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 11 atau kelas 12, atau pekerjaan kelas 
9 atau kelas 10 dimana penyelia memiliki wewenang teknis penuh dan final 
terhadap pekerjaannya. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

350 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2105    

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Plt. Deputi Bidang Proteksi 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Agung Nugraha, S.IP., M.Han) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Layanan Keamanan Informasi 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan, memberikan dan menyelenggarakan layanan keamanan informasi 
kepada sektor pemerintah sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhan serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar informasi berklasifikasi milik 
sektor pemerintah terlindungi dan aman 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan konsep kebijakan teknis layanan keamanan informasi 
pemerintah sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhan sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan pengamanan informasi pemerintah 

2. Memberikan asistensi/fasilitasi dalam implementasi pengamanan informasi 
pemerintah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
memastikan kebijakan teknis pengamanan informasi terimplementasi 
dengan baik dan benar 

3. Menyelenggarakan pelindungan informasi berklasifikasi berupa layanan 
infrastruktur dan pengamanan informasi sektor pemerintah 

4. Melakukan kegiatan deteksi ancaman dan pengamanan gelombang 
frekuensi dari ancaman kegiatan surveilance 

5. Membangun kapasitas dan kapabilitas keamanan siber sektor pemerintah 
6. Menyajikan dan memberikan rekomendasi teknologi keamanan informasi 

kepada stakeholder terkait dengan mengacu pada kebijakan profil 
pelindungan (protection profile) pada sektor pemerintah 

7. Memberikan data hasil proteksi/layanan pengamanan informasi secara 
realtime untuk menunjang fungsi National Cyber Security Operation Centre 

8. Menyajikan data pelaporan layanan keamanan informasi sektor pemerintah 
secara berkala kepada stakeholder terkait 

9. Membangun membangun situational awareness terkait dengan keamanan 
informasi dalam lingkup sektor pemerintah 

10. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

11. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

12. Melakukan coaching, counseling dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

13. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 



14. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

15. Melakukan pembinaan penyelenggaraan persandian dalam rangka 
pelaksanaan pengamanan informasi pemerintah untuk menjamin aspek-
aspek penyelenggara persandian sesuai dengan aturan yang berlaku 

16. Menyediakan dan memberikan rekomendasi teknologi pengamanan 
informasi dalam rangka pengamanan informasi pemerintah sesuai dengan 
analisis kebutuhan dan evaluasi agar implementasi kebijakan pengamanan 
informasi berlangsung baik dan benar 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan keakuratan konsep kebijakan teknis 
2. Kebenaran dan keakuratan laporan pelaksanaan asistensi dan fasilitasi 
3. Kebenaran dan keakuratan laporan penyelenggaraan pelindungan 

informasi berklasifikasi 
4. Ketepatan dan keakuratan laporan kegiatan kontra penginderaan siber 

sektor pemerintah 
5. Keakuratan indeks kapasitas dan kapabilitas keamanan siber sektor 

pemerintah 
6. Ketepatan dan keakuratan rekomendasi teknologi pengamanan informasi 
7. Ketepatan dan keakuratan data hasil proteksi/layanan pengamanan 

informasi 
8. kelancaran dan ketepatan pembinaan penyelenggaraan persandian dalam 

rangka pelaksanaan pengamanan informasi pemerintah untuk menjamin 
aspek-aspek penyelenggara persandian sesuai dengan aturan yang 
berlaku 

9. Kesesuaian dan ketepatan rekomendasi teknologi pengamanan informasi 
dalam rangka pengamanan informasi pemerintah sesuai dengan analisis 
kebutuhan dan evaluasi agar implementasi kebijakan pengamanan 
informasi berlangsung baik dan benar 

10. Kelancaran dan kelayakan penyelenggaraan keamanan sistem 
pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Konsep kebijakan teknis layanan keamanan informasi pemerintah 
2. Pelaksanaan asistensi/fasilitasi dalam implementasi pengamanan informasi 

pemerintah 
3. Penyelenggaraan pelindungan informasi berklasifikasi berupa layanan 

infrastruktur dan pengamanan informasi sektor pemerintah 
4. Pelaksanaan kontra penginderaan sektor pemerintah 
5. indeks kapasitas dan kapabilitas keamanan siber sektor pemerintah 
6. Rekomendasi teknologi pengamanan informasi dalam rangka pengamanan 

informasi pemerintah 
7. Data hasil proteksi/layanan pengamanan informasi secara realtime 
8. Laporan kondisi layanan keamanan informasi sektor pemerinta secara 

berkala 
9. Framework / Platform situational awareness terkait dengan keamanan 

informasi sektor pmerintah 
10. Dokumen rencana program kerja tahunan 
11. SKP pribadi dan bawahan 



12. laporan hasil coaching, counselling dan mentoring bawahan 
13. Laporan kemajuan RB unitnya 
14. Laporan hasil pelaksanaan tugas 
15. Laporan pembinaan penyelenggaraan persandian dalam rangka 

pelaksanaan pengamanan informasi pemerintah untuk menjamin aspek-
aspek penyelenggara persandian sesuai dengan aturan yang berlaku 

16. Dokumen rekomendasi teknologi pengamanan informasi dalam rangka 
pengamanan informasi pemerintah sesuai dengan analisis kebutuhan dan 
evaluasi agar implementasi kebijakan pengamanan informasi berlangsung 
baik dan benar 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-2=350) 
Kepala Subdirektorat Layanan Keamanan Informasi mengarahkan pekerjaan 
yang bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam 
organisasi.Dampaknya adalah memudahkan pekerjaan orang lain dalam unit 
organisasi langsung, memberikan respon kepada permintaan atau kebutuhan 
spesifik dari pegawai, atau hanya mempengaruhi fungsi tertentu yang 
terlokalisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1=100) 

Kepala Subdirektorat Layanan Keamanan Informasi bertanggung jawab 
kepada Direktur Proteksi Pemerintah. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1=450) 

Kepala Subdirektorat Layanan Keamanan Informasi merencanakan dan 
menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Subdirektorat Layanan Keamanan Informasi melakukan koordinasi 
dengan pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di 
lapangan atau unit utama organisasi dalam instansi. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Hubungan yang dilakukan Kepala Subdirektorat Layanan Keamanan 
Informasi adalah untuk membahas pekerjaan untuk memberikan atau 
menerima pelayanan; untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja 
dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan 
bimbingan kepada bawahan 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4=505) 

Kepala Subdirektorat Layanan Keamanan Informasi mengalami kesulitan 
dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan Kelas 9 atau 10 atau yang 
setara. 

 
 
 



F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2=575) 
Kepala Subdirektorat Layanan Keamanan Informasi memerlukan koordinasi, 
integrasi, atau konsolidasi pekerjaan administratif, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 11 atau kelas 12, atau pekerjaan kelas 
9 atau kelas 10 dimana penyelia memiliki wewenang teknis penuh dan final 
terhadap pekerjaannya. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Layanan Keamanan Informasi 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

350 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2105    

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Plt. Deputi Bidang Proteksi 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Agung Nugraha, S.IP.,M.Han) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Audit Keamanan Informasi 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan konsep kebijakan, menyelenggarakan dan mengevaluasi 
pelaksanaan audit keamanan informasi dan audit penyelenggaraan persandian 
sesuai dengan kebijakan dan standar yang telah ditentukan sebagai kontrol 
terhadap pelaksanaan proteksi pemerintah 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan konsep kebijakan teknis audit keamanan informasi pemerintah 
sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhan sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan audit keamanan informasi pada sektor pemerintah 

2. Melaksanakan audit sistem keamanan informasi pemerintah atas 
implementasi tata kelola keamanan informasi pemerintah sesuai dengan 
kebijakan yang telah disusun untuk menjamin implementasi tata kelola 
keamanan informasi telah dilaksanakan dengan baik dan benar 

3. Melaksanakan audit persandian sektor pemerintah dengan cara 
membandingkan dengan standardisasi persandian agar 
komunikasi/informasi berklasifikasi milik pemerintah terlindungi 

4. Melakukan pengawasan, memberikan arahan dan menjamin proses 
pelindungan dan audit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

5. Melakukan reviu pasca audit untuk memberikan rekomendasi kepada 
auditee maupun kepada pihak terkait guna menerapkan kontrol keamanan 
yang dapat diterapkan 

6. Memvalidasi, mereviu kebijakan, pedoman, prosedur, regulasi secara 
kontinyu untuk menjamin kepatuhan 

7. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

8. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

9. Melakukan coaching, counseling dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

10. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

11. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

12. Menjamin kontrol-kontrol keamanan teknologi informasi sektor pemerintah 
telah diintegrasikan pada tahap perancangan maupun implementasi 

13. Melakukan monitoring dan evaluasi keamanan informasi 



14. Melakukan audit sistem pemerintahan berbasis elektronik. 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan keakuratan konsep kebijakan teknis audit keamanan 

informasi 
2. Kebenaran dan keakuratan hasil audit sistem keamanan informasi 

pemerintah stakeholder pemerintah 
3. Kebenaran dan keakuratan hasil audit persandian sektor pemerintah 
4. Kesesuaian kontrol-kontrol keamanan teknologi informasi sektor 

pemerintah telah diintegrasikan pada tahap perancangan maupun 
implementasi 

5. Kelancaran dan keefektifan monitoring dan evaluasi keamanan informasi 
6. Memberikan audit sistem pemerintahan berbasis elektronik. 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Konsep kebijakan teknis audit keamanan informasi pemerintah 
2. Hasil audit sistem keamanan informasi pemerintah 
3. Hasil audit persandian sektor pemerintah 
4. Hasil pengawasan proses pelindungan dan audit 
5. Rekomendasi kontrol keamanan yang dapat diterapkan sesuai dengan hasil 

audit 
6. Hasil penilaian kepatuhan kebijakan, pedoman, prosedur, dan regulasi 
7. Dokumen rencana program kerja tahunan 
8. SKP pribadi dan bawahan 
9. laporan hasil coaching, counselling dan mentoring bawahan 
10. Laporan kemajuan RB unitnya 
11. Laporan hasil pelaksanaan tugas 
12. Hasil kontrol-kontrol keamanan teknologi informasi sektor pemerintah telah 

diintegrasikan pada tahap perancangan maupun implementasi 
13. Hasil monitoring dan evaluasi keamanan informasi 
14. Hasil audit sistem pemerintahan berbasis elektronik. 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-2=350) 
Kepala Subdirektorat Audit Keamanan Informasi mengarahkan pekerjaan yang 
bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 
Dampaknya adalah memudahkan pekerjaan orang lain dalam unit organisasi 
langsung, memberikan respon kepada permintaan atau kebutuhan spesifik dari 
pegawai, atau hanya mempengaruhi fungsi tertentu yang terlokalisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1=100) 

Kepala Subdirektorat Audit Keamanan Informasi bertanggung jawab kepada 
Direktur Proteksi Pemerintah. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1=450) 

Kepala Subdirektorat Audit Keamanan Informasi merencanakan dan 
menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 
 



D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 
a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 

Kepala Subdirektorat Audit Keamanan Informasi melakukan koordinasi 
dengan pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di 
lapangan atau unit utama organisasi dalam instansi. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Hubungan yang dilakukan Kepala Subdirektorat Audit Keamanan Informasi 
adalah untuk membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima 
pelayanan; untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan 
masalah kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan 
bimbingan kepada bawahan 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4=505) 

Kepala Subdirektorat Audit Keamanan Informasi mengalami kesulitan dalam 
pengarahan pekerjaan dengan jabatan Kelas 9 atau 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2=575) 

Kepala Subdirektorat Audit Keamanan Informasi memerlukan koordinasi, 
integrasi, atau konsolidasi pekerjaan administratif, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 11 atau kelas 12, atau pekerjaan kelas 
9 atau kelas 10 dimana penyelia memiliki wewenang teknis penuh dan final 
terhadap pekerjaannya. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Audit Keamanan Informasi 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

350 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2105    

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Plt. Deputi Bidang Proteksi 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 
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 (Agung Nugraha, S.IP.,M.Han) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal 
     Nasional I 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pelindungan dan audit terhadap infrastruktur informasi kritikal nasional 
sektor energi dan sumber daya mineral, pertahanan dan industri strategis, dan 
pertanian dengan cara menyusun, merumuskan dan menerapkan standar 
keamanan sehingga informasi berklasifikasi yang dimiliki stakeholder menjadi 
aman 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan konsep kebijakan teknis pelindungan, standar keamanan dan 
audit keamanan informasi sektor energi dan sumber daya mineral, 
pertahanan dan industri strategis, dan pertanian 

2. Melaksanakan audit sistem keamanan IIKN sektor energi dan sumber daya 
mineral, pertahanan dan industri strategis, dan pertanian 

3. Memberikan asistensi, fasilitasi dalam implementasi pengamanan informasi 
pada IIKN sektor energi dan sumber daya mineral, pertahanan dan industri 
strategis, dan pertanian 

4. Menyediakan dan memberikan rekomendasi teknologi pengamanan 
informasi pengamanan sektor energi dan sumber daya mineral, pertahanan 
dan industri strategis, dan pertanian 

5. Menyusun strategi dan tata kelola keamanan informasi di sektor sektor 
informasi infrastruktur kritis nasional sektor energi dan sumber daya 
mineral, pertahanan dan industri strategis, dan pertanian 

6. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan pelindungan 
informasi berklasifikasi berupa layanan infrastruktur dan pengamanan 
informasi pada IIKN sektor energi dan sumber daya mineral, pertahanan 
dan industri strategis, dan pertanian 

7. Menyusun strategi manajemen resiko, isu privasi dan evaluasi resiko pada 
IIKN sektor energi dan sumber daya mineral, pertahanan dan industri 
strategis, dan pertanian 

8. Melakukan kegiatan kontra penginderaan IIKN pada IIKN sektor energi dan 
sumber daya mineral, pertahanan dan industri strategis, dan pertanian 

9. Melakukan pengukuran, observasi lapangan, studi banding ketahanan siber 
nasional IIKN sektor energi dan sumber daya mineral, pertahanan dan 
industri strategis, dan pertanian 

10. Melakukan reviu keamanan terhadap teknologi SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) dan perkembangannya 

11. Menyiapkan konsep kebijakan teknis audit keamanan informasi IIKN sesuai 
dengan ruang lingkup dan kebutuhan sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan audit keamanan informasi pada sektor IIKN 



12. Melaksanakan reviu dan/atau audit sistem keamanan informasi IIKN atas 
implementasi tata kelola keamanan informasi IIKN I sesuai dengan 
kebijakan yang telah disusun untuk menjamin implementasi tata kelola 
keamanan informasi telah dilaksanakan dengan baik dan benar 

13. Membangun kemitraan dengan partner keamanan siber sektor IIKN agar 
pelaksanaan pelindungan informasi milik IIKN dapat berjalan baik 

14. Melakukan pengawasan, memberikan arahan dan menjamin proses 
pelindungan dan audit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

15. Memvalidasi, mereviu kebijakan, pedoman, prosedur, regulasi untuk 
menjamin kepatuhan 

16. Melakukan reviu keamanan terhadap teknologi SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) dan perkembangannya. 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan keakuratan konsep kebijakan teknis 
2. Kebenaran dan keakuratan hasil audit sistem keamanan informasi 
3. Ketepatan dalam memberikan asistensi/fasilitasi dalam implementasi 

pengamanan informasi 
4. Ketepatan dan keakuratan hasi rekomendasi yang diberikan 
5. Ketepatan dan keakuratan strategi dan tata kelola keamanan informasi 

yang disusun. 
6. Kebenaran dan ketepatan layanan infrastruktur dan pengamanan informasi 

yang diberikan 
7. Ketepatan dan keakuratan strategi manajemen resiko dan evaluasi resiko 
8. Ketepatan dalam melakukan kontra penginderaan 
9. Ketepatan dan keakuratan hail survey ketahanan siber nasional 

10. kesesuaian dan ketepatan reviu keamanan terhadap teknologi SCADA 
(Supervisory Control and Data Acquisition) dan perkembangannya. 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Konsep kebijakan teknis pelindungan, standar keamanan dan audit keamanan 

informasi sektor energi dan sumber daya mineral, pertahanan dan industri 
strategis, dan pertanian 

2. Hasil audit sistem keamanan IIKN sektor energi dan sumber daya mineral, 
pertahanan dan industri strategis, dan pertanian 

3. Laporan hasil pelaksanaan asistensi, fasilitasi dalam implementasi 
pengamanan informasi pada IIKN sektor energi dan sumber daya mineral, 
pertahanan dan industri strategis, dan pertanian 

4. Rekomendasi teknologi pengamanan informasi sektor energi dan sumber daya 
mineral, pertahanan dan industri strategis, dan pertanian 

5. Dokumen strategi dan tata kelola keamanan informasi di sektor energi dan 
sumber daya mineral, pertahanan dan industri strategis, dan pertanian 

6. Layanan infrastruktur dan pengamanan informasi pada IIKN sektor energi dan 
sumber daya mineral, pertahanan dan industri strategis, dan pertanian 

7. Strategi manajemen resiko, isu privasi dan evaluasi resiko pada IIKN sektor 
energi dan sumber daya mineral, pertahanan dan industri strategis, dan 
pertanian 

8. Pelaksanaan kegiatan kontra penginderaan IIKN pada IIKN sektor energi dan 
sumber daya mineral, pertahanan dan industri strategis, dan pertanian 



9. Hasil pengukuran observasi lapangan, studi banding ketahanan siber nasional 
IIKN sektor energi dan sumber daya mineral, pertahanan dan industri strategis, 
dan pertanian 

10. Hasil reviu keamanan teknologi SCADA (Supervisory Control and Data 
Acquisition) dan perkembangannya 

11. Konsep kebijakan teknis audit keamanan informasi IIKN 
12. Hasil reviu/audit sistem keamanan informasi 
13. Kemitraan dengan stakeholder IIKN dan perjanjian kerjasama / kemitraan 
14. Hasil pengawasan proses pelindungan dan audit 
15. Hasil penilaian kepatuhan kebijakan, pedoman, prosedur, dan regulasi 
16. Hasil reviu keamanan terhadap teknologi SCADA (Supervisory Control and 

Data Acquisition) dan perkembangannya. 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-2=350) 

Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional I 
mengarahkan pekerjaan yang bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal 
memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit 
organisasi terkecil di dalam organisasi. Dampaknya adalah memudahkan 
pekerjaan orang lain dalam unit organisasi langsung, memberikan respon 
kepada permintaan atau kebutuhan spesifik dari pegawai, atau hanya 
mempengaruhi fungsi tertentu yang terlokalisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1=100) 

Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional I 
bertanggung jawab kepada suatu jabatan yang berada pada dua atau 
beberapa tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1=450) 

Wewenang Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal 
Nasional I harus memenuhi: 1. Menjalankan wewenang manajerial untuk 
menetapkan rencana dan jadwal kerja tahunan dan multi tahun di lingkungan 
sendiri atau pekerjaan yang dikontrakkan. 2. Memastikan pelaksanaan (oleh 
unit organisasi yang lebih rendah atau yang lain) tujuan dan sasaran segmen 
program atau fungsi yang diawasi. 3. Menentukan tujuan dan sasaran yang 
perlu ditekankan, menentukan pendekatan atau solusi terbaik untuk 
menyelesaikan masalah anggaran, dan merencanakan kebutuhan staf jangka 
panjang, termasuk apakah akan mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional I 
memiliki hubungan kerja dilakukan dengan salah satu dari mereka di bawah 
ini: 1. anggota dunia usaha atau masyarakat luas; 2. pejabat penyelia yang 
kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di lapangan atau unit utama 
organisasi dalam instansi; 3. wakil kelompok kepentingan masyarakat 
setempat; 4. pegawai di kantor DPRD; 5. pegawai pemerintah daerah; atau 
6. wartawan media massa lokal. 

 
 



b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 
Tujuan hubungan Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur Informasi 
Kritikal Nasional I adalah menjamin bahwa informasi yang diberikan kepada 
pihak luar tepat dan konsisten, untuk merencanakan dan 
mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar 
organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4=505) 

Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional I 
mengalami kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan kelas 9 
atau 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2=575) 

Penyeliaan yang dilakukan Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur 
Informasi Kritikal Nasional I meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 
6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh 
dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan 
integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain 
untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir. Kepala Subdirektorat Proteksi 
Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional I mengarahkan pejabat penyelia 
bawahan yang menangani pekerjaan kelas 8 atau yang lebih rendah, dimana 
pengkoordinasian pekerjaan yang dilakukan unit bawahan memerlukan upaya 
yang berkelanjutan guna memastikan standar kualitas dan jasa, ketepatan 
waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, dan kuantitasya. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal 
   Nasional I 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

350 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2105    

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Plt. Deputi Bidang Proteksi 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Agung Nugraha, S.IP.,M.Han) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal 
     Nasional II 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pelindungan dan audit terhadap infrastruktur informasi kritikal nasional 
sektor energi dan sumber daya mineral, pertahanan dan industri strategis, dan 
pertanian dengan cara menyusun, merumuskan dan menerapkan standar 
keamanan sehingga informasi berklasifikasi yang dimiliki stakeholder menjadi 
aman 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan konsep kebijakan teknis pelindungan, standar keamanan dan 
audit keamanan informasi sektor transportasi, penegakan hukum, dan 
kesehatan 

2. Melaksanakan audit sistem keamanan IIKN sektor transportasi, penegakan 
hukum, dan kesehatan 

3. Memberikan asistensi, fasilitasi dalam implementasi pengamanan informasi 
pada IIKN sektor transportasi, penegakan hukum, dan kesehatan 

4. Menyediakan dan memberikan rekomendasi teknologi pengamanan 
informasi pengamanan sektor transportasi, penegakan hukum, dan 
kesehatan 

5. Menyusun strategi dan tata kelola keamanan informasi di sektor sektor 
informasi infrastruktur kritis nasional sektor transportasi, penegakan hukum, 
dan kesehatan 

6. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan pelindungan 
informasi berklasifikasi berupa layanan infrastruktur dan pengamanan 
informasi pada IIKN sektor transportasi, penegakan hukum, dan kesehatan 

7. Menyusun strategi manajemen resiko, isu privasi dan evaluasi resiko pada 
IIKN sektor transportasi, penegakan hukum, dan kesehatan 

8. Melakukan kegiatan kontra penginderaan IIKN pada IIKN sektor 
transportasi, penegakan hukum, dan kesehatan 

9. Melakukan pengukuran, observasi lapangan, studi banding ketahanan siber 
nasional IIKN sektor transportasi, penegakan hukum, dan kesehatan 

10. Melakukan reviu keamanan terhadap teknologi SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) dan perkembangannya 

11. Menyiapkan konsep kebijakan teknis audit keamanan informasi IIKN sesuai 
dengan ruang lingkup dan kebutuhan sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan audit keamanan informasi pada sektor IIKN 

12. Melaksanakan reviu dan/atau audit sistem keamanan informasi IIKN atas 
implementasi tata kelola keamanan informasi IIKN II sesuai dengan 
kebijakan yang telah disusun untuk menjamin implementasi tata kelola 
keamanan informasi telah dilaksanakan dengan baik dan benar 



13. Membangun kemitraan dengan partner keamanan siber sektor IIKN agar 
pelaksanaan pelindungan informasi milik IIKN dapat berjalan baik 

14. Melakukan pengawasan, memberikan arahan dan menjamin proses 
pelindungan dan audit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

15. Memvalidasi, mereviu kebijakan, pedoman, prosedur, regulasi untuk 
menjamin kepatuhan 

16. Melakukan reviu keamanan terhadap teknologi SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) dan perkembangannya. 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan keakuratan konsep kebijakan teknis 
2. Kebenaran dan keakuratan hasil audit sistem keamanan informasi 
3. Ketepatan dalam memberikan asistensi/fasilitasi dalam implementasi 

pengamanan informasi 
4. Ketepatan dan keakuratan hasi rekomendasi yang diberikan 
5. Ketepatan dan keakuratan strategi dan tata kelola keamanan informasi 

yang disusun. 
6. Kebenaran dan ketepatan layanan infrastruktur dan pengamanan informasi 

yang diberikan 
7. Ketepatan dan keakuratan strategi manajemen resiko dan evaluasi resiko 
8. Ketepatan dalam melakukan kontra penginderaan 
9. Ketepatan dan keakuratan hail survey ketahanan siber nasional 

10. kesesuaian dan ketepatan reviu keamanan terhadap teknologi SCADA 
(Supervisory Control and Data Acquisition) dan perkembangannya. 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Konsep kebijakan teknis pelindungan, standar keamanan dan audit keamanan 

informasi sektor transportasi, penegakan hukum, dan kesehatan 
2. Hasil audit sistem keamanan IIKN sektor transportasi, penegakan hukum, dan 

kesehatan 
3. Laporan hasil pelaksanaan asistensi, fasilitasi dalam implementasi 

pengamanan informasi pada IIKN sektor transportasi, penegakan hukum, dan 
kesehatan 

4. Rekomendasi teknologi pengamanan informasi sektor transportasi, penegakan 
hukum, dan kesehatan 

5. Dokumen strategi dan tata kelola keamanan informasi di sektor transportasi, 
penegakan hukum, dan kesehatan 

6. Layanan infrastruktur dan pengamanan informasi pada IIKN sektor 
transportasi, penegakan hukum, dan kesehatan 

7. Strategi manajemen resiko, isu privasi dan evaluasi resiko pada IIKN sektor 
transportasi, penegakan hukum, dan kesehatan 

8. Pelaksanaan kegiatan kontra penginderaan IIKN sektor transportasi, 
penegakan hukum, dan kesehatan 

9. Hasil pengukuran observasi lapangan, studi banding ketahanan siber nasional 
IIKN sektor transportasi, penegakan hukum, dan kesehatan 

10. Hasil reviu keamanan teknologi SCADA (Supervisory Control and Data 
Acquisition) dan perkembangannya 

11. Konsep kebijakan teknis audit keamanan informasi IIKN 
12. Hasil reviu/audit sistem keamanan informasi 
13. Kemitraan dengan stakeholder IIKN dan perjanjian kerjasama / kemitraan 



14. Hasil pengawasan proses pelindungan dan audit 
15. Hasil penilaian kepatuhan kebijakan, pedoman, prosedur, dan regulasi 
16. Hasil reviu keamanan terhadap teknologi SCADA (Supervisory Control and 

Data Acquisition) dan perkembangannya. 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-2=350) 

Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional II 
mengarahkan pekerjaan yang bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal 
memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit 
organisasi terkecil di dalam organisasi. Dampaknya adalah memudahkan 
pekerjaan orang lain dalam unit organisasi langsung, memberikan respon 
kepada permintaan atau kebutuhan spesifik dari pegawai, atau hanya 
mempengaruhi fungsi tertentu yang terlokalisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1=100) 

Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional II 
bertanggung jawab kepada suatu jabatan yang berada pada dua atau 
beberapa tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1=450) 

Wewenang Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal 
Nasional II harus memenuhi: 1. Menjalankan wewenang manajerial untuk 
menetapkan rencana dan jadwal kerja tahunan dan multi tahun di lingkungan 
sendiri atau pekerjaan yang dikontrakkan. 2. Memastikan pelaksanaan (oleh 
unit organisasi yang lebih rendah atau yang lain) tujuan dan sasaran segmen 
program atau fungsi yang diawasi. 3. Menentukan tujuan dan sasaran yang 
perlu ditekankan, menentukan pendekatan atau solusi terbaik untuk 
menyelesaikan masalah anggaran, dan merencanakan kebutuhan staf jangka 
panjang, termasuk apakah akan mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional II 
memiliki hubungan kerja dilakukan dengan salah satu dari mereka di bawah 
ini: 1. anggota dunia usaha atau masyarakat luas; 2. pejabat penyelia yang 
kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di lapangan atau unit utama 
organisasi dalam instansi; 3. wakil kelompok kepentingan masyarakat 
setempat; 4. pegawai di kantor DPRD; 5. pegawai pemerintah daerah; atau 
6. wartawan media massa lokal. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Tujuan hubungan Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur Informasi 
Kritikal Nasional II adalah menjamin bahwa informasi yang diberikan kepada 
pihak luar tepat dan konsisten, untuk merencanakan dan 
mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar 
organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain. 

 
 



E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4=505) 
Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional II 
mengalami kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan: Kelas 9 
atau 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2=575) 

Penyeliaan yang dilakukan Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur 
Informasi Kritikal Nasional II meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 
6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh 
dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan 
integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain 
untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir. Kepala Subdirektorat Proteksi 
Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional I mengarahkan pejabat penyelia 
bawahan yang menangani pekerjaan kelas 8 atau yang lebih rendah, dimana 
pengkoordinasian pekerjaan yang dilakukan unit bawahan memerlukan upaya 
yang berkelanjutan guna memastikan standar kualitas dan jasa, ketepatan 
waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, dan kuantitasya. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal 
Nasional II 

Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

350 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2105    

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Plt. Deputi Bidang Proteksi 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
(Agung Nugraha, S.IP.,M.Han) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal 
Nasional III 

Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pelindungan dan audit terhadap infrastruktur informasi kritikal nasional 
sektor energi dan sumber daya mineral, pertahanan dan industri strategis, dan 
pertanian dengan cara menyusun, merumuskan dan menerapkan standar 
keamanan sehingga informasi berklasifikasi yang dimiliki stakeholder menjadi 
aman 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan konsep kebijakan teknis pelindungan, standar keamanan dan 
audit keamanan informasi sektor keuangan dan perbankan, teknologi 
informasi dan komunikasi, layanan darurat, dan sumber daya air 

2. Melaksanakan audit sistem keamanan IIKN sektor keuangan dan 
perbankan, teknologi informasi dan komunikasi, layanan darurat, dan 
sumber daya air 

3. Memberikan asistensi, fasilitasi dalam implementasi pengamanan informasi 
pada IIKN sektor keuangan dan perbankan, teknologi informasi dan 
komunikasi, layanan darurat, dan sumber daya air 

4. Menyediakan dan memberikan rekomendasi teknologi pengamanan 
informasi pengamanan sektor keuangan dan perbankan, teknologi 
informasi dan komunikasi, layanan darurat, dan sumber daya air 

5. Menyusun strategi dan tata kelola keamanan informasi di sektor sektor 
informasi infrastruktur kritis nasional sektor keuangan dan perbankan, 
teknologi informasi dan komunikasi, layanan darurat, dan sumber daya air 

6. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan pelindungan 
informasi berklasifikasi berupa layanan infrastruktur dan pengamanan 
informasi pada IIKN sektor keuangan dan perbankan, teknologi informasi 
dan komunikasi, layanan darurat, dan sumber daya air 

7. Menyusun strategi manajemen resiko, isu privasi dan evaluasi resiko pada 
IIKN sektor keuangan dan perbankan, teknologi informasi dan komunikasi, 
layanan darurat, dan sumber daya air 

8. Melakukan kegiatan kontra penginderaan IIKN pada IIKN sektor keuangan 
dan perbankan, teknologi informasi dan komunikasi, layanan darurat, dan 
sumber daya air 

9. Melakukan pengukuran, observasi lapangan, studi banding ketahanan siber 
nasional IIKN sektor keuangan dan perbankan, teknologi informasi dan 
komunikasi, layanan darurat, dan sumber daya air 

10. Melakukan reviu keamanan terhadap teknologi SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) dan perkembangannya 



11. Menyiapkan konsep kebijakan teknis audit keamanan informasi IIKN sesuai 
dengan ruang lingkup dan kebutuhan sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan audit keamanan informasi pada sektor IIKN 

12. Melaksanakan reviu dan/atau audit sistem keamanan informasi IIKN atas 
implementasi tata kelola keamanan informasi IIKN III sesuai dengan 
kebijakan yang telah disusun untuk menjamin implementasi tata kelola 
keamanan informasi telah dilaksanakan dengan baik dan benar 

13. Membangun kemitraan dengan partner keamanan siber sektor IIKN agar 
pelaksanaan pelindungan informasi milik IIKN dapat berjalan baik 

14. Melakukan pengawasan, memberikan arahan dan menjamin proses 
pelindungan dan audit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

15. Memvalidasi, mereviu kebijakan, pedoman, prosedur, regulasi untuk 
menjamin kepatuhan 

16. Melakukan reviu keamanan terhadap teknologi SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) dan perkembangannya. 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan keakuratan konsep kebijakan teknis 
2. Kebenaran dan keakuratan hasil audit sistem keamanan informasi 
3. Ketepatan dalam memberikan asistensi/fasilitasi dalam implementasi 

pengamanan informasi 
4. Ketepatan dan keakuratan hasi rekomendasi yang diberikan 
5. Ketepatan dan keakuratan strategi dan tata kelola keamanan informasi 

yang disusun. 
6. Kebenaran dan ketepatan layanan infrastruktur dan pengamanan informasi 

yang diberikan 
7. Ketepatan dan keakuratan strategi manajemen resiko dan evaluasi resiko 
8. Ketepatan dalam melakukan kontra penginderaan 
9. Ketepatan dan keakuratan hail survey ketahanan siber nasional 

10. kesesuaian dan ketepatan reviu keamanan terhadap teknologi SCADA 
(Supervisory Control and Data Acquisition) dan perkembangannya. 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Konsep kebijakan teknis pelindungan, standar keamanan dan audit keamanan 

informasi sektor keuangan dan perbankan, teknologi informasi dan komunikasi, 
layanan darurat, dan sumber daya air 

2. Hasil audit sistem keamanan IIKN sektor keuangan dan perbankan, teknologi 
informasi dan komunikasi, layanan darurat, dan sumber daya air 

3. Laporan hasil pelaksanaan asistensi, fasilitasi dalam implementasi 
pengamanan informasi pada IIKN sektor keuangan dan perbankan, teknologi 
informasi dan komunikasi, layanan darurat, dan sumber daya air 

4. Rekomendasi teknologi pengamanan informasi sektor keuangan dan 
perbankan, teknologi informasi dan komunikasi, layanan darurat, dan sumber 
daya air 

5. Dokumen strategi dan tata kelola keamanan informasi di sektor keuangan dan 
perbankan, teknologi informasi dan komunikasi, layanan darurat, dan sumber 
daya air 

6. Layanan infrastruktur dan pengamanan informasi pada IIKN sektor keuangan 
dan perbankan, teknologi informasi dan komunikasi, layanan darurat, dan 
sumber daya air 



7. Strategi manajemen resiko, isu privasi dan evaluasi resiko pada IIKN sektor 
keuangan dan perbankan, teknologi informasi dan komunikasi, layanan 
darurat, dan sumber daya air 

8. Pelaksanaan kegiatan kontra penginderaan IIKNsektor infrastruktur dan 
pengamanan informasi pada IIKN sektor keuangan dan perbankan, teknologi 
informasi dan komunikasi, layanan darurat, dan sumber daya air 

9. Hasil pengukuran observasi lapangan, studi banding ketahanan siber nasional 
IIKN sektor keuangan dan perbankan, teknologi informasi dan komunikasi, 
layanan darurat, dan sumber daya air 

10. Hasil reviu keamanan teknologi SCADA (Supervisory Control and Data 
Acquisition) dan perkembangannya 

11. Konsep kebijakan teknis audit keamanan informasi IIKN 
12. Hasil reviu/audit sistem keamanan informasi 
13. Kemitraan dengan stakeholder IIKN dan perjanjian kerjasama / kemitraan 
14. Hasil pengawasan proses pelindungan dan audit 
15. Hasil penilaian kepatuhan kebijakan, pedoman, prosedur, dan regulasi 
16. Hasil reviu keamanan terhadap teknologi SCADA (Supervisory Control and 

Data Acquisition) dan perkembangannya. 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-2=350) 

Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional III 
mengarahkan pekerjaan yang bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal 
memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit 
organisasi terkecil di dalam organisasi. Dampaknya adalah memudahkan 
pekerjaan orang lain dalam unit organisasi langsung, memberikan respon 
kepada permintaan atau kebutuhan spesifik dari pegawai, atau hanya 
mempengaruhi fungsi tertentu yang terlokalisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1=100) 

Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional III 
bertanggung jawab kepada suatu jabatan yang berada pada dua atau 
beberapa tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1=450) 

Wewenang Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal 
Nasional III harus memenuhi: 1. Menjalankan wewenang manajerial untuk 
menetapkan rencana dan jadwal kerja tahunan dan multi tahun di lingkungan 
sendiri atau pekerjaan yang dikontrakkan. 2. Memastikan pelaksanaan (oleh 
unit organisasi yang lebih rendah atau yang lain) tujuan dan sasaran segmen 
program atau fungsi yang diawasi. 3. Menentukan tujuan dan sasaran yang 
perlu ditekankan, menentukan pendekatan atau solusi terbaik untuk 
menyelesaikan masalah anggaran, dan merencanakan kebutuhan staf jangka 
panjang, termasuk apakah akan mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional III 
memiliki hubungan kerja dilakukan dengan salah satu dari mereka di bawah 
ini: 1. anggota dunia usaha atau masyarakat luas; 2. pejabat penyelia yang 



kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di lapangan atau unit utama 
organisasi dalam instansi; 3. wakil kelompok kepentingan masyarakat 
setempat; 4. pegawai di kantor DPRD; 5. pegawai pemerintah daerah; atau 
6. wartawan media massa lokal. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Tujuan hubungan Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur Informasi 
Kritikal Nasional III adalah menjamin bahwa informasi yang diberikan kepada 
pihak luar tepat dan konsisten, untuk merencanakan dan 
mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar 
organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4=505) 

Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional III 
mengalami kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan: Kelas 9 
atau 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2=575) 

Penyeliaan yang dilakukan Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur 
Informasi Kritikal Nasional III meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 
6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh 
dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan 
integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain 
untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir. Kepala Subdirektorat Proteksi 
Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional III mengarahkan pejabat penyelia 
bawahan yang menangani pekerjaan kelas 8 atau yang lebih rendah, dimana 
pengkoordinasian pekerjaan yang dilakukan unit bawahan memerlukan upaya 
yang berkelanjutan guna memastikan standar kualitas dan jasa, ketepatan 
waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, dan kuantitasya. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal 
Nasional III 

Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

350 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2105    

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Plt. Deputi Bidang Proteksi 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
(Agung Nugraha, S.IP.,M.Han) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Proteksi Informasi Perdagangan Berbasis 
     Elektronik 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pelindungan, audit keamanan informasi dan pengukuran tata kelola 
keamanan informasi terhadap informasi perdagangan berbasis elektronik dengan 
cara menyusun, merumuskan dan menerapkan standar keamanan sehingga 
informasi berklasifikasi yang dimiliki stakeholder menjadi aman 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan konsep kebijakan teknis di bidang pelindungan dan audit 
keamanan informasi sektor perdagangan berbasis elektronik. 

2. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelindungan dan audit keamanan 
informasi sektor perdagangan berbasis elektronik 

3. Menyusun strategi dan tata kelola keamanan informasi sektor perdagangan 
berbasis elektronik 

4. Membangun kemitraan dengan partner keamanan siber sektor 
perdagangan berbasis elektronik; 

5. Mengarahkan dan mengawasi pelindungan informasi berklasifikasi oleh 
sektor perdagangan berbasis elektronik 

6. Melaksanakan audit sistem keamanan informasi sektor perdagangan 
berbasis elektronik 

7. Melaksanakan survei ketahanan siber nasional sektor perdagangan 
berbasis elektronik 

8. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

9. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

10. Melakukan coaching, counseling dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

11. Melakukan coaching, counseling dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

12. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

13. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

14. Memberikan rekomendasi jika terjadi kegagalan dalam perlindungan 
informasi pribadi bagi penyelenggara sistem elektronik 



15. Menyusun prosedur operasi dan regulasi standar keamanan yang terkait 
dengan penyimpanan data konsumen 

16. Menyusun standar operasional prosedur bagi pedagang daring dan/atau 
operator untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan keamanan 

17. Mengembangkan model sistem pengawasan nasional dalam keamanan 
transaksi perdagangan elektronik. 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan keakuratan konsep kebijakan teknis 
2. kebenaran dan keakuratan laporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

pelindungan dan audit keamanan informasi sektor perdagangan berbasis 
elektronik 

3. Ketepatan dan keakuratan strategi dan tata kelola keamanan informasi 
yang disusun. 

4. ketepatan isi perjanjian kerjasama / kemitraan dengan partner keamanan 
siber sektor perdagangan berbasis elektronik 

5. ketepatan pelaksanaan pelindungan informasi berklasifikasi sektor 
perdagangan berbasis elektronik 

6. Kebenaran dan keakuratan hasil audit sistem keamanan informasi sektor 
perdagangan berbasis elektronik 

7. Ketepatan dan keakuratan hasil survey ketahanan siber nasional sektor 
perdagangan berbasis elektronik. 

8. Kesesuaian dan ketepatan rekomendasi jika terjadi kegagalan dalam 
perlindungan informasi pribadi bagi penyelenggara sistem elektronik 

9. Ketepatan prosedur operasi dan regulasi standar keamanan yang terkait 
dengan penyimpanan data konsumen 

10. Ketepatan standar operasional prosedur bagi pedagang daring dan/atau 
operator untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan keamanan 

11. Ketepatan dan kelayakan model sistem pengawasan nasional dalam 
keamanan transaksi perdagangan elektronik. 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen konsep kebijakan teknis di bidang pelindungan dan audit keamanan 

informasi sektor perdagangan berbasis elektronik 
2. Laporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelindungan dan audit 

keamanan informasi sektor perdagangan berbasis elektronik 
3. Dokumen strategi dan tata kelola keamanan informasi sektor perdagangan 

berbasis elektronik 
4. Perjanjian kerjasama / kemitraan dengan partner keamanan siber sektor 

perdagangan berbasis elektronik 
5. Laporan pelaksanaan pelindungan informasi berklasifikasi sektor perdagangan 

berbasis elektronik 
6. Laporan pelaksanaan audit sistem keamanan informasi sektor perdagangan 

berbasis elektronik 
7. Laporan pelaksanaan survei ketahanan siber nasional sektor perdagangan 

berbasis elektronik 
8. Dokumen rencana program kerja tahunan 
9. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pribadi dan bawahan 
10. Hasil coaching, counselling dan mentoring bawahan 
11. Hasil coaching, counselling dan mentoring bawahan 



12. Laporan kemajuan RB unitnya 
13. Laporan hasil pelaksanaan tugas 
14. Bahan dan data rekomendasi jika terjadi kegagalan dalam perlindungan 

informasi pribadi bagi penyelenggara sistem elektronik 
15. Bahan dan data prosedur operasi dan regulasi standar keamanan yang terkait 

dengan penyimpanan data konsumen 
16. Draft standar operasional prosedur bagi pedagang daring dan/atau operator 

untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan keamanan 
17. Bahan dan data model sistem pengawasan nasional dalam keamanan 

transaksi perdagangan elektronik. 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-2=350) 

Kepala Subdirektorat Proteksi Informasi Perdagangan Berbasis Elektronik 
mengarahkan pekerjaan yang bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal 
memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit 
organisasi terkecil di dalam organisasi. Dampaknya adalah memudahkan 
pekerjaan orang lain dalam unit organisasi langsung, memberikan respon 
kepada permintaan atau kebutuhan spesifik dari pegawai, atau hanya 
mempengaruhi fungsi tertentu yang terlokalisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1=100) 

Kepala Subdirektorat Proteksi Informasi Perdagangan Berbasis Elektronik 
bertanggung jawab kepada suatu jabatan yang berada pada dua atau 
beberapa tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi.. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1=450) 

Wewenang Kepala Subdirektorat Proteksi Informasi Perdagangan Berbasis 
Elektronik harus memenuhi: 1. Menjalankan wewenang manajerial untuk 
menetapkan rencana dan jadwal kerja tahunan dan multi tahun di lingkungan 
sendiri atau pekerjaan yang dikontrakkan. 2. Memastikan pelaksanaan (oleh 
unit organisasi yang lebih rendah atau yang lain) tujuan dan sasaran segmen 
program atau fungsi yang diawasi. 3. Menentukan tujuan dan sasaran yang 
perlu ditekankan, menentukan pendekatan atau solusi terbaik untuk 
menyelesaikan masalah anggaran, dan merencanakan kebutuhan staf jangka 
panjang, termasuk apakah akan mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Subdirektorat Proteksi Informasi Perdagangan Berbasis Elektronik 
memiliki hubungan kerja dilakukan dengan salah satu dari mereka di bawah 
ini: 1. anggota dunia usaha atau masyarakat luas; 2. pejabat penyelia yang 
kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di lapangan atau unit utama 
organisasi dalam instansi; 3. wakil kelompok kepentingan masyarakat 
setempat; 4. pegawai di kantor DPRD; 5. pegawai pemerintah daerah; atau 
6. wartawan media massa lokal. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Tujuan hubungan Kepala Subdirektorat Proteksi Informasi Perdagangan 
Berbasis Elektronik adalah menjamin bahwa informasi yang diberikan 



kepada pihak luar tepat dan konsisten, untuk merencanakan dan 
mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar 
organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4=505) 

Kepala Subdirektorat Proteksi Informasi Perdagangan Berbasis Elektronik 
mengalami kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan: Kelas 9 
atau 10 atau yang setara.. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2=575) 

Penyeliaan yang dilakukan Kepala Subdirektorat Proteksi Informasi 
Perdagangan Berbasis Elektronik meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, 
atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan 
kelas 6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang 
penuh dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan 
integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain 
untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir. Kepala Subdirektorat Proteksi 
Informasi Perdagangan Berbasis Elektronik mengarahkan pejabat penyelia 
bawahan yang menangani pekerjaan kelas 8 atau yang lebih rendah, dimana 
pengkoordinasian pekerjaan yang dilakukan unit bawahan memerlukan upaya 
yang berkelanjutan guna memastikan standar kualitas dan jasa, ketepatan 
waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, dan kuantitas. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Proteksi Informasi Perdagangan Berbasis 
     Elektronik 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

350 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2105    

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Plt. Deputi Bidang Proteksi 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
(Agung Nugraha, S.IP.,M.Han) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Proteksi Informasi E-Business 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pelindungan, audit keamanan informasi dan pengukuran tata kelola 
keamanan informasi terhadap informasi e-business dengan cara menyusun, 
merumuskan dan menerapkan standar keamanan sehingga informasi 
berklasifikasi yang dimiliki stakeholder menjadi aman 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyusun konsep kebijakan teknis di bidang pelindungan dan audit 
keamanan informasi e-business 

2. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelindungan dan audit keamanan 
informasi sektor e-business 

3. Menyusun strategi dan tata kelola keamanan informasi sektor e-business 
4. Membangun kemitraan dengan partner keamanan siber sektor e-business 
5. Mengarahkan dan mengawasi pelindungan informasi berklasifikasi oleh 

sektor e-business 
6. Melaksanakan audit sistem keamanan informasi sektor e-business 
7. Melakukan pengukuran ketahanan siber nasional sektor e-business 
8. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisas 

9. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

10. Melakukan coaching, counseling dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

11. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

13. Memberikan rekomendasi jika terjadi kegagalan dalam perlindungan 
informasi pribadi bagi penyelenggara sektor e-business 

14. Menyusun prosedur operasi dan regulasi standar keamanan yang terkait 
dengan penyimpanan data 

15. Menyusun standar operasional prosedur bagi penyedia produk daring 
dan/atau operator untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan keamanan 

16. Mengembangkan model sistem pengawasan nasional dalam keamanan 
transaksi e-business. 
 
 



B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan keakuratan konsep kebijakan teknis 
2. kebenaran dan keakuratan laporan pelaksanaan kebijakan teknis di 

bidang pelindungan dan audit keamanan informasi sektor e-business 
3. Ketepatan dan keakuratan strategi dan tata kelola keamanan informasi 

yang disusun 
4. ketepatan isi perjanjian kerjasama / kemitraan dengan partner 

keamanan siber sektor 
5. ketepatan pelaksanaan pelindungan informasi berklasifikasi sektor 
6. Kebenaran dan keakuratan hasil audit sistem keamanan informasi 

sektor perdagangan berbasis elektronik 
7. Ketepatan dan keakuratan hasil survey ketahanan siber nasional sektor 

e-business 
8. Kesesuaian dan ketepatan rekomendasi jika terjadi kegagalan dalam 

perlindungan informasi pribadi bagi penyelenggara sektor e-business 
9. Ketepatan prosedur operasi dan regulasi standar keamanan yang terkait 

dengan penyimpanan data 
10. Ketepatan standar operasional prosedur bagi penyedia produk daring 

dan/atau operator untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan 
keamanan 

11. Keesuaian dan ketepatan model sistem pengawasan nasional dalam 
keamanan transaksi e-business 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. dokumen konsep kebijakan teknis di bidang pelindungan dan audit 
keamanan informasi e-business 

2. laporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelindungan dan audit 
keamanan informasi e-business 

3. strategi dan tata kelola keamanan informasi sektor e-business 
4. perjanjian kerjasama / kemitraan dengan partner keamanan siber sektor 

e-business 
5. laporan pelaksanaan pelindungan informasi berklasifikasi sektor e-

business 
6. laporan pelaksanaan audit sistem keamanan informasi sektor e-

business 
7. laporan pelaksanaan survei ketahanan siber nasional sektor e-business 
8. Dokumen rencana program kerja tahunan 
9. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pribadi dan bawahan 
10. Hasil coaching, counselling dan mentoring bawahan 
11. Laporan kemajuan RB unitnya 
12. Laporan hasil pelaksanaan tugas 
13. Bahan dan data rekomendasi jika terjadi kegagalan dalam perlindungan 

informasi pribadi bagi penyelenggara sektor e-business 
14. Bahan dan data prosedur operasi dan regulasi standar keamanan yang 

terkait dengan penyimpanan data 
15. Bahan dan data standar operasional prosedur bagi penyedia produk 

daring dan/atau operator untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan 
keamanan 

16. Draft model sistem pengawasan nasional dalam keamanan transaksi e-
business. 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-2=350) 

Kepala Subdirektorat Proteksi Informasi E-Business mengarahkan pekerjaan 
yang bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 
Dampaknya adalah memudahkan pekerjaan orang lain dalam unit organisasi 
langsung, memberikan respon kepada permintaan atau kebutuhan spesifik dari 
pegawai, atau hanya mempengaruhi fungsi tertentu yang terlokalisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1=100) 

Kepala Subdirektorat Proteksi Informasi E-Business bertanggung jawab 
kepada suatu jabatan yang berada pada dua atau beberapa tingkat di bawah 
jabatan struktural tertinggi.. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1=450) 

Wewenang Kepala Subdirektorat Proteksi Informasi E-Business harus 
memenuhi. 1. Menjalankan wewenang manajerial untuk menetapkan rencana 
dan jadwal kerja tahunan dan multi tahun di lingkungan sendiri atau pekerjaan 
yang dikontrakkan. 2. Memastikan pelaksanaan (oleh unit organisasi yang lebih 
rendah atau yang lain) tujuan dan sasaran segmen program atau fungsi yang 
diawasi. 3. Menentukan tujuan dan sasaran yang perlu ditekankan, 
menentukan pendekatan atau solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah 
anggaran, dan merencanakan kebutuhan staf jangka panjang, termasuk 
apakah akan mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Subdirektorat Proteksi Informasi E-Business memiliki hubungan 
kerja dilakukan dengan salah satu dari mereka di bawah ini: 1. anggota dunia 
usaha atau masyarakat luas; 2. pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi 
dan staf unit kerja di lapangan atau unit utama organisasi dalam instansi; 3. 
wakil kelompok kepentingan masyarakat setempat; 4. pegawai di kantor 
DPRD; 5. pegawai pemerintah daerah; atau 6. wartawan media massa 
lokal.. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Tujuan hubungan Kepala Subdirektorat Proteksi Informasi E-Business 
adalah menjamin bahwa informasi yang diberikan kepada pihak luar tepat 
dan konsisten, untuk merencanakan dan mengkoordinasikan pekerjaan 
dengan pegawai yang berada di luar organisasi bawahan, dan/atau untuk 
menyelesaikan perbedaan pendapat diantara pejabat penyelia, pegawai, 
kontraktor dan pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4=505) 

Kepala Subdirektorat Proteksi Informasi E-Business mengalami kesulitan 
dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan: Kelas 9 atau 10 atau yang 
setara. 

 
 
 



F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2=575) 
Penyeliaan yang dilakukan Kepala Subdirektorat Proteksi Informasi E-
Business meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang 
setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 6, kelas 7, atau 
kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh dan final 
terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan integrasi 
pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain untuk 
guna menghasilkan produk/jasa akhir. Kepala Subdirektorat Proteksi Informasi 
E-Business mengarahkan pejabat penyelia bawahan yang menangani 
pekerjaan kelas 8 atau yang lebih rendah, dimana pengkoordinasian pekerjaan 
yang dilakukan unit bawahan memerlukan upaya yang berkelanjutan guna 
memastikan standar kualitas dan jasa, ketepatan waktu, bentuk, prosedur, 
kesesuaian, dan kuantitas. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Proteksi Informasi E-Business 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

350 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2105    

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Plt. Deputi Bidang Proteksi 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
(Agung Nugraha, S.IP.,M.Han) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Proteksi Keamanan Informasi Publik 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan strategi dan tata kelola keamanan informasi publik, budaya 
keamanan informasi publik, edukasi keamanan siber, strategi dan koordinasi 
dalam pembinaan komunitas keamanan siber dengan menerapkan strategi 
keamanan siber nasional untuk mencapai keamanan informasi sektor publik 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyusun konsep kebijakan teknis di bidang pelindungan dan audit 
keamanan informasi publik 

2. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelindungan dan audit keamanan 
informasi sektor publik 

3. Menyusun strategi dan tata kelola keamanan informasi sektor publik 
4. Membina komunitas siber dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 

fungsi organisasi 
5. Mengarahkan dan mengawasi pelindungan informasi publik 
6. Melaksanakan survei ketahanan siber nasional sektor publik 
7. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisas 

8. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

9. Melakukan coaching, counseling dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

10. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

11. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

12. Membangun budaya keamanan informasi publik sesuai dengan strategi 
keamanan siber nasional untuk mencapai ranah siber yang kondusif 

13. Menyelenggarakan edukasi keamanan siber sesuai dengan strategi 
keamanan siber nasional dalam rangka mencapai ranah siber yang 
kondusif. 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan keakuratan konsep kebijakan teknis 
2. kebenaran dan keakuratan laporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

pelindungan dan audit keamanan informasi sektor 



3. Ketepatan dan keakuratan strategi dan tata kelola keamanan informasi 
yang disusun 

4. Ketepatan dan keakuratan hasil survey ketahanan siber nasional sektor e-
business 

5. ketepatan pembinaan komunitas siber 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. dokumen konsep kebijakan teknis di bidang pelindungan dan audit 

keamanan informasi publik 
2. laporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelindungan dan audit 

keamanan informasi publik 
3. strategi dan tata kelola keamanan informasi sektor publik 
4. pembinaan komunitas siber 
5. laporan pelaksanaan pelindungan informasi berklasifikasi sektor e-publik 
6. Laporan survei ketahanan siber nasional sektor publik 
7. Dokumen rencana program kerja tahunan 
8. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pribadi dan bawahan 
9. Hasil coaching, counselling dan mentoring bawahan 
10. Laporan kemajuan RB unitnya 
11. Laporan hasil pelaksanaan tugas 
12. forum dan kegiatan kampanye budaya keamanan informasi 
13. pelaksanaan edukasi keamanan siber. 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-2=350) 

Kepala Subdirektorat Proteksi Keamanan Informasi Publik mengarahkan 
pekerjaan yang bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa 
atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam 
organisasi. Dampaknya adalah memudahkan pekerjaan orang lain dalam unit 
organisasi langsung, memberikan respon kepada permintaan atau kebutuhan 
spesifik dari pegawai, atau hanya mempengaruhi fungsi tertentu yang 
terlokalisas. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1=100) 

Kepala Subdirektorat Proteksi Keamanan Informasi Publik bertanggung jawab 
kepada suatu jabatan yang berada pada dua atau beberapa tingkat di bawah 
jabatan struktural tertinggi... 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1=450) 

Wewenang Kepala Subdirektorat Proteksi Keamanan Informasi Publik harus 
memenuhi: 1. Menjalankan wewenang manajerial untuk menetapkan rencana 
dan jadwal kerja tahunan dan multi tahun di lingkungan sendiri atau pekerjaan 
yang dikontrakkan. 2. Memastikan pelaksanaan (oleh unit organisasi yang lebih 
rendah atau yang lain) tujuan dan sasaran segmen program atau fungsi yang 
diawasi. 3. Menentukan tujuan dan sasaran yang perlu ditekankan, 
menentukan pendekatan atau solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah 
anggaran, dan merencanakan kebutuhan staf jangka panjang, termasuk 
apakah akan mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. 

 
 



D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 
a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 

Kepala Subdirektorat Proteksi Keamanan Informasi Publik memiliki 
hubungan kerja dilakukan dengan salah satu dari mereka di bawah ini: 1. 
anggota dunia usaha atau masyarakat luas; 2. pejabat penyelia yang 
kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di lapangan atau unit utama 
organisasi dalam instansi; 3. wakil kelompok kepentingan masyarakat 
setempat; 4. pegawai di kantor DPRD; 5. pegawai pemerintah daerah; atau 
6. wartawan media massa lokal.. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Tujuan hubungan Kepala Subdirektorat Proteksi Keamanan Informasi Publik 
adalah menjamin bahwa informasi yang diberikan kepada pihak luar tepat 
dan konsisten, untuk merencanakan dan mengkoordinasikan pekerjaan 
dengan pegawai yang berada di luar organisasi bawahan, dan/atau untuk 
menyelesaikan perbedaan pendapat diantara pejabat penyelia, pegawai, 
kontraktor dan pihak lain.. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4=505) 

Kepala Subdirektorat Proteksi Keamanan Informasi Publik mengalami 
kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan: Kelas 9 atau 10 atau 
yang setara.. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2=575) 

Penyeliaan yang dilakukan Kepala Subdirektorat Proteksi Keamanan Informasi 
Publik meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang 
setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 6, kelas 7, atau 
kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh dan final 
terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan integrasi 
pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain untuk 
guna menghasilkan produk/jasa akhir. Kepala Subdirektorat Proteksi 
Keamanan Informasi Publik mengarahkan pejabat penyelia bawahan yang 
menangani pekerjaan kelas 8 atau yang lebih rendah, dimana 
pengkoordinasian pekerjaan yang dilakukan unit bawahan memerlukan upaya 
yang berkelanjutan guna memastikan standar kualitas dan jasa, ketepatan 
waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, dan kuantitas. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Proteksi Keamanan Informasi Publik 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

350 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2105    

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Plt. Deputi Bidang Proteksi 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Agung Nugraha, S.IP.,M.Han) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor 
     Pemerintah Pusat 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, memberikan, menyelenggarakan, melakukan kebijakan teknis, 
rencana kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi, kapabilitas stakeholder, 
manajemen krisis dan sentra informasi, diseminasi informasi dan edukasi isu-isu 
nasional sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat 
menanggulangi dan memulihkan insiden siber sektor pemerintah pemerintah pusat 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyusun standar dan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan 
keamanan siber di Sektor Pemerintah Pusat 

2. Menyusun rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi 
pada Sektor Pemerintah Pusat 

3. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam identifikasi dan analisis, 
pencegahan penyebarluasan insiden, dan pemulihan pasca insiden siber 
dan sandi pada Sektor Pemerintah Pusat. 

4. Membangun kapabilitas stakeholder di bidang penanggulangan dan 
pemulihan insiden siber pada Sektor Pemerintah Pusat. 

5. Menyelenggarakan manajemen krisis siber dan sentra informasi pada 
Sektor Pemerintah Pusat dalam rangka penanggulangan dan pemulihan 
insiden siber yang memiliki dampak luas 

6. Melaksanakan diseminasi informasi dan edukasi atas isu-isu nasional 
terkait pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan 
sandi pada Sektor Pemerintah Pusat 

7. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan 
kebijakan teknis di bidang penanggulangan dan pemulihan insiden siber 
dan sandi pada Sektor Pemerintah Pusat 

8. Mengidentifikasi sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan 
jabatan di bawahnya 

9. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

10. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

11. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 



13. Melakukan evaluasi kebijakan dan penyusunan dokumentasi pembelajaran 
atas kasus-kasus penanggulangan dan pemulihan insiden sandi dan siber 
pada Sektor Pemerintah Pusat 

14. Mendokumentasikan pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden 
siber dan/atau sandi sektor pemerintah pusat 

15. Mengkoordinasikan CERT sektor-sektor pemerintah pusat. 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. ketepatan standar dan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan 

keamanan siber di pemerintah pusat 
2. ketepatan rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi 

pada Sektor Pemerintah Pusat 
3. kelancaran bimbingan teknis dan supervisi dalam identifikasi dan analisis, 

pencegahan penyebarluasan insiden, dan pemulihan pasca insiden siber 
dan sandi pada Sektor Pemerintah Pusat 

4. keakuratan kapabilitas stakeholder di bidang penanggulangan dan 
pemulihan insiden siber pada Sektor Pemerintah Pusat 

5. kelancaran manajemen krisis siber dan sentra informasi pada Sektor 
Pemerintah Pusat 

6. kelancaran diseminasi informasi dan edukasi atas isu-isu nasional terkait 
pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi pada 
Sektor Pemerintah Pusat 

7. kesesuaian pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan 
teknis di bidang penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi 
pada Sektor Pemerintah Pusat 

8. ketepatan hasil evaluasi kebijakan dan penyusunan dokumentasi 
pembelajaran atas kasus kasus kasus penanggulangan dan pemulihan 
insiden sandi dan siber pada Sektor Pemerintah Pusat 

9. keakuratan dan kelengkapan pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan 
insiden siber dan/atau sandi sektor pemerintah pusat 

10. kelencaran dan keefektifan CERT sektor-sektor pemerintah pusat 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan kebijakan teknis dan standar penanggulangan dan pemulihan 

keamanan siber di Sektor Pemerintah Pusat 
2. Dokumen rencana dan SOP penanggulangan dan pemulihan insiden siber 
3. Dokumen bahan bimbingan teknis dan laporan bimbingan teknis 

penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi pada Sektor 
Pemerintah Pusat 

4. Laporan kegiatan koordinasi antar instansi dan Dokumen evaluasi kesiapan 
kematangan Penanggulangan dan Pemulihan pada Sektor Pemerintah 
Pusat 

5. Laporan pelaksanaan manajemen krisis siber dan penyelenggaraan sentra 
informasi Sektor Pemerintah Pusat 

6. Dokumen teknis Metode Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber 
pada Sektor Pemerintah Pusat 

7. Laporan pengawasan dan pengendalian kebijakan teknis penanggulangan 
dan pemulihan insiden keamanan siber di Sektor Pemerintah Pusat 

8. SKP Pribadi dan Bawahan 
9. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 



10. Program kerja sesuai dengan kaidah SPIP 
11. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
12. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
13. Dokumen Monev Penanggulangan dan Pemulihan Penanggulangan dan 

Pemulihan pada Sektor Pemerintah Pusat 
14. Dokumen pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber 

dan/atau sandi sektor pemerintah pusat 
15. Laporan hasil koordinasi CERT sektor-sektor pemerintah pusat. 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-2=350) 

Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor Pemerintah 
Pusat mengarahkan pekerjaan yang bersifat prosedural, rutin, dan secara 
tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit 
organisasi terkecil di dalam organisasi. Dampaknya adalah memudahkan 
pekerjaan orang lain dalam unit organisasi langsung, memberikan respon 
kepada permintaan atau kebutuhan spesifik dari pegawai, atau hanya 
mempengaruhi fungsi tertentu yang terlokalisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1=100) 

Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor Pemerintah 
bertanggung jawab kepada Direktur Penanggulangan dan Pemulihan 
Pemerintah Pusat. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1=450) 

Wewenang kepenyeliaan dan manajer Kepala Subdirektorat Penanggulangan 
dan Pemulihan Sektor Pemerintah memenuhi: 1. Merencanakan dan 
menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 2. 
Menyesuaikan kelas pegawai atau prosedur kerja dalam unit organisasi untuk 
membuat alokasi sumber daya pada jenjang yang lebih tinggi. 3. 
Mempertimbangkan pembelian peralatan baru. 4. Menyempurnakan metode 
dan prosedur kerja yang digunakan. 5. Mengawasi pengembangan data, 
estimasi, statistik, saran, dan informasi lain yang berguna untuk pejabat yang 
lebih tinggi dalam menentukan tujuan dan sasaran yang diutamakan. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor 
Pemerintah memiliki hubungan dengan 1. anggota dunia usaha atau 
masyarakat luas; 2. pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit 
kerja di lapangan atau unit utama organisasi dalam instansi. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Kepala Subdirektorat Penanggulangan 
dan Pemulihan Sektor Pemerintah adalah untuk Menjamin bahwa informasi 
yang diberikan kepada pihak luar tepat dan konsisten, untuk merencanakan 
dan mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar 
organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain. 



E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4=505) 
Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor Pemerintah 
mengalami kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan Kelas 9 
atau 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2=575) 

Penyeliaan yang dilakukan Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan 
Pemulihan Sektor Pemerintah meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 
6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh 
dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan 
integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain 
untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan  
     Pemerintah Pusat 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

350 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2105    

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Plt. Deputi Bidang Proteksi 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Agung Nugraha, S.IP.,M.Han) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan  
     Pemerintah Daerah Wilayah I 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, memberikan, menyelenggarakan, melakukan kebijakan teknis, 
rencana kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi, kapabilitas stakeholder, 
manajemen krisis dan sentra informasi, diseminasi informasi dan edukasi isu-isu 
nasional sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat 
menanggulangi dan memulihkan insiden siber sektor Pemerintah Daerah Wilayah 
I 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyusun standar dan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan 
keamanan siber di Sektor Pemerintah Daerah Wilayah I 

2. Menyusun rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi 
pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah I 

3. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam identifikasi dan analisis, 
pencegahan penyebarluasan insiden, dan pemulihan pasca insiden siber 
dan sandi pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah I. 

4. Membangun kapabilitas stakeholder di bidang penanggulangan dan 
pemulihan insiden siber pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah I. 

5. Menyelenggarakan manajemen krisis siber dan sentra informasi pada 
Sektor Pemerintah Daerah Wilayah I dalam rangka penanggulangan dan 
pemulihan insiden siber yang memiliki dampak luas 

6. Melaksanakan diseminasi informasi dan edukasi atas isu-isu nasional 
terkait pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan 
sandi pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah I 

7. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan 
kebijakan teknis di bidang penanggulangan dan pemulihan insiden siber 
dan sandi pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah I 

8. Mengidentifikasi sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan 
jabatan di bawahnya 

9. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

10. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

11. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 



12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

13. Melakukan evaluasi kebijakan dan penyusunan dokumentasi pembelajaran 
atas kasus-kasus penanggulangan dan pemulihan insiden sandi dan siber 
pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah I 

14. Mendokumentasikan pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden 
siber dan/atau sandi sektor Pemerintah Daerah Wilayah I 

15. Mengkoordinasikan CERT sektor-sektor Pemerintah Daerah Wilayah I. 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. ketepatan standar dan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan 

keamanan siber di Pemerintah Daerah Wilayah I 
2. ketepatan rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi 

pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah I 
3. kelancaran bimbingan teknis dan supervisi dalam identifikasi dan analisis, 

pencegahan penyebarluasan insiden, dan pemulihan pasca insiden siber 
dan sandi pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah I 

4. keakuratan kapabilitas stakeholder di bidang penanggulangan dan 
pemulihan insiden siber pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah I 

5. kelancaran manajemen krisis siber dan sentra informasi pada Sektor 
Pemerintah Daerah Wilayah I 

6. kelancaran diseminasi informasi dan edukasi atas isu-isu nasional terkait 
pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi pada 
Sektor Pemerintah Daerah Wilayah I 

7. kesesuaian pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan 
teknis di bidang penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi 
pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah I 

8. ketepatan hasil evaluasi kebijakan dan penyusunan dokumentasi 
pembelajaran atas kasus kasus kasus penanggulangan dan pemulihan 
insiden sandi dan siber pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah I 

9. keakuratan dan kelengkapan pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan 
insiden siber dan/atau sandi sektor Pemerintah Daerah Wilayah I 

10. kelencaran dan keefektifan CERT sektor-sektor Pemerintah Daerah 
Wilayah I 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan kebijakan teknis dan standar penanggulangan dan pemulihan 

keamanan siber di Sektor Pemerintah Daerah Wilayah I 
2. Dokumen rencana dan SOP penanggulangan dan pemulihan insiden siber 
3. Dokumen bahan bimbingan teknis dan laporan bimbingan teknis 

penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi pada Sektor 
Pemerintah Daerah Wilayah I 

4. Laporan kegiatan koordinasi antar instansi dan Dokumen evaluasi kesiapan 
kematangan Penanggulangan dan Pemulihan pada Sektor Pemerintah 
Daerah Wilayah I 

5. Laporan pelaksanaan manajemen krisis siber dan penyelenggaraan sentra 
informasi Sektor Pemerintah Daerah Wilayah I 

6. Dokumen teknis Metode Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber 
pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah I 



7. Laporan pengawasan dan pengendalian kebijakan teknis penanggulangan 
dan pemulihan insiden keamanan siber di Sektor Pemerintah Daerah 
Wilayah I 

8. SKP Pribadi dan Bawahan 
9. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
10. Program kerja sesuai dengan kaidah SPIP 
11. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
12. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
13. Dokumen Monev Penanggulangan dan Pemulihan Penanggulangan dan 

Pemulihan pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah I 
14. Dokumen pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber 

dan/atau sandi sektor Pemerintah Daerah Wilayah I 
15. Laporan hasil koordinasi CERT sektor-sektor Pemerintah Daerah Wilayah I 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-2=350) 

Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor Pemerintah 
Daerah Wilayah I mengarahkan pekerjaan yang bersifat prosedural, rutin, dan 
secara tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada 
unit organisasi terkecil di dalam organisasi. Dampaknya adalah memudahkan 
pekerjaan orang lain dalam unit organisasi langsung, memberikan respon 
kepada permintaan atau kebutuhan spesifik dari pegawai, atau hanya 
mempengaruhi fungsi tertentu yang terlokalisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1=100) 

Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor Pemerintah 
bertanggung jawab kepada Direktur Penanggulangan dan Pemulihan 
Pemerintah Daerah Wilayah I. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1=450) 

Wewenang kepenyeliaan dan manajer Kepala Subdirektorat Penanggulangan 
dan Pemulihan Sektor Pemerintah Daerah Wilayah I memenuhi: 1. 
Merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output 
setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama. 2. Menyesuaikan kelas pegawai atau prosedur kerja dalam 
unit organisasi untuk membuat alokasi sumber daya pada jenjang yang lebih 
tinggi. 3. Mempertimbangkan pembelian peralatan baru. 4. Menyempurnakan 
metode dan prosedur kerja yang digunakan. 5. Mengawasi pengembangan 
data, estimasi, statistik, saran, dan informasi lain yang berguna untuk pejabat 
yang lebih tinggi dalam menentukan tujuan dan sasaran yang diutamakan. 6. 
Memutuskan metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, 
dan untuk menentukan strategi manajemen lainnya. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor 
Pemerintah Daerah Wilayah I memiliki hubungan dengan 1. anggota dunia 
usaha atau masyarakat luas; 2. pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi 
dan staf unit kerja di lapangan atau unit utama organisasi dalam instansi. 

 



b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 
Tujuan hubungan yang dilakukan Kepala Subdirektorat Penanggulangan 
dan Pemulihan Sektor Pemerintah Daerah Wilayah I adalah untuk Menjamin 
bahwa informasi yang diberikan kepada pihak luar tepat dan konsisten, 
untuk merencanakan dan mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai 
yang berada di luar organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan 
perbedaan pendapat diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan 
pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4=505) 

Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor Pemerintah 
Daerah Wilayah I mengalami kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan 
jabatan Kelas 9 atau 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2=575) 

Penyeliaan yang dilakukan Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan 
Pemulihan Sektor Pemerintah Daerah Wilayah I meliputi pekerjaan klerek, 
pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 
10, atau pekerjaan kelas 6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki 
wewenang teknis yang penuh dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang 
memerlukan koordinasi dan integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit 
kerja atau dengan unit kerja lain untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan  
     Pemerintah Daerah Wilayah I 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

350 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2105    

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Plt. Deputi Bidang Proteksi 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
(Agung Nugraha, S.IP.,M.Han) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan  
     Pemerintah Daerah Wilayah II 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, memberikan, menyelenggarakan, melakukan kebijakan teknis, 
rencana kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi, kapabilitas stakeholder, 
manajemen krisis dan sentra informasi, diseminasi informasi dan edukasi isu-isu 
nasional sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat 
menanggulangi dan memulihkan insiden siber sektor Pemerintah Daerah Wilayah 
II 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyusun standar dan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan 
keamanan siber di Sektor Pemerintah Daerah Wilayah II 

2. Menyusun rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi 
pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah II 

3. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam identifikasi dan analisis, 
pencegahan penyebarluasan insiden, dan pemulihan pasca insiden siber 
dan sandi pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah II 

4. Membangun kapabilitas stakeholder di bidang penanggulangan dan 
pemulihan insiden siber pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah II 

5. Menyelenggarakan manajemen krisis siber dan sentra informasi pada 
Sektor Pemerintah Daerah Wilayah II dalam rangka penanggulangan dan 
pemulihan insiden siber yang memiliki dampak luas 

6. Melaksanakan diseminasi informasi dan edukasi atas isu-isu nasional 
terkait pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan 
sandi pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah II 

7. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan 
kebijakan teknis di bidang penanggulangan dan pemulihan insiden siber 
dan sandi pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah II 

8. Mengidentifikasi sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan 
jabatan di bawahnya 

9. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

10. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

11. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 



12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

13. Melakukan evaluasi kebijakan dan penyusunan dokumentasi pembelajaran 
atas kasus-kasus penanggulangan dan pemulihan insiden sandi dan siber 
pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah II 

14. Mendokumentasikan pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden 
siber dan/atau sandi sektor Pemerintah Daerah Wilayah II 

15. Mengkoordinasikan CERT sektor-sektor Pemerintah Daerah Wilayah II 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. ketepatan standar dan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan 

keamanan siber di Pemerintah Daerah Wilayah II 
2. ketepatan rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi 

pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah II 
3. kelancaran bimbingan teknis dan supervisi dalam identifikasi dan analisis, 

pencegahan penyebarluasan insiden, dan pemulihan pasca insiden siber 
dan sandi pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah II 

4. keakuratan kapabilitas stakeholder di bidang penanggulangan dan 
pemulihan insiden siber pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah II 

5. kelancaran manajemen krisis siber dan sentra informasi pada Sektor 
Pemerintah Daerah Wilayah II 

6. kelancaran diseminasi informasi dan edukasi atas isu-isu nasional terkait 
pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi pada 
Sektor Pemerintah Daerah Wilayah II 

7. kesesuaian pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan 
teknis di bidang penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi 
pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah II 

8. ketepatan hasil evaluasi kebijakan dan penyusunan dokumentasi 
pembelajaran atas kasus kasus kasus penanggulangan dan pemulihan 
insiden sandi dan siber pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah II 

9. keakuratan dan kelengkapan pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan 
insiden siber dan/atau sandi sektor Pemerintah Daerah Wilayah II 

10. kelencaran dan keefektifan CERT sektor-sektor Pemerintah Daerah 
Wilayah II 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan kebijakan teknis dan standar penanggulangan dan pemulihan 

keamanan siber di Sektor Pemerintah Daerah Wilayah II 
2. Dokumen rencana dan SOP penanggulangan dan pemulihan insiden siber 
3. Dokumen bahan bimbingan teknis dan laporan bimbingan teknis 

penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi pada Sektor 
Pemerintah Daerah Wilayah II 

4. Laporan kegiatan koordinasi antar instansi dan Dokumen evaluasi kesiapan 
kematangan Penanggulangan dan Pemulihan pada Sektor Pemerintah 
Daerah Wilayah II 

5. Laporan pelaksanaan manajemen krisis siber dan penyelenggaraan sentra 
informasi Sektor Pemerintah Daerah Wilayah II 

6. Dokumen teknis Metode Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber 
pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah II 



7. Laporan pengawasan dan pengendalian kebijakan teknis penanggulangan 
dan pemulihan insiden keamanan siber di Sektor Pemerintah Daerah 
Wilayah II 

8. SKP Pribadi dan Bawahan 
9. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
10. Program kerja sesuai dengan kaidah SPIP 
11. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
12. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
13. Dokumen Monev Penanggulangan dan Pemulihan Penanggulangan dan 

Pemulihan pada Sektor Pemerintah Daerah Wilayah II 
14. Dokumen pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber 

dan/atau sandi sektor Pemerintah Daerah Wilayah II 
15. Laporan hasil koordinasi CERT sektor-sektor Pemerintah Daerah Wilayah 

II 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-2=350) 

Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor Pemerintah 
Daerah Wilayah II mengarahkan pekerjaan yang bersifat prosedural, rutin, dan 
secara tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada 
unit organisasi terkecil di dalam organisasi. Dampaknya adalah memudahkan 
pekerjaan orang lain dalam unit organisasi langsung, memberikan respon 
kepada permintaan atau kebutuhan spesifik dari pegawai, atau hanya 
mempengaruhi fungsi tertentu yang terlokalisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1=100) 

Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor Pemerintah 
Daerah Wilayah II bertanggung jawab kepada Direktur Penanggulangan dan 
Pemulihan Pemerintah Daerah Wilayah II. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1=450) 

Wewenang kepenyeliaan dan manajer Kepala Subdirektorat Penanggulangan 
dan Pemulihan Sektor Pemerintah Daerah Wilayah II memenuhi: 1. 
Merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output 
setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama. 2. Menyesuaikan kelas pegawai atau prosedur kerja dalam 
unit organisasi untuk membuat alokasi sumber daya pada jenjang yang lebih 
tinggi. 3. Mempertimbangkan pembelian peralatan baru. 4. Menyempurnakan 
metode dan prosedur kerja yang digunakan. 5. Mengawasi pengembangan 
data, estimasi, statistik, saran, dan informasi lain yang berguna untuk pejabat 
yang lebih tinggi dalam menentukan tujuan dan sasaran yang diutamakan. 6. 
Memutuskan metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, 
dan untuk menentukan strategi manajemen lainnya. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor 
Pemerintah Daerah Wilayah II memiliki hubungan dengan 1. anggota dunia 
usaha atau masyarakat luas; 2. pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi 
dan staf unit kerja di lapangan atau unit utama organisasi dalam instansi. 



 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Kepala Subdirektorat Penanggulangan 
dan Pemulihan Sektor Pemerintah Daerah Wilayah II adalah untuk Menjamin 
bahwa informasi yang diberikan kepada pihak luar tepat dan konsisten, 
untuk merencanakan dan mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai 
yang berada di luar organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan 
perbedaan pendapat diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan 
pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4=505) 

Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor Pemerintah 
Daerah Wilayah II mengalami kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan 
jabatan Kelas 9 atau 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2=575) 

Penyeliaan yang dilakukan Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan 
Pemulihan Sektor Pemerintah Daerah Wilayah II meliputi pekerjaan klerek, 
pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 
10, atau pekerjaan kelas 6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki 
wewenang teknis yang penuh dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang 
memerlukan koordinasi dan integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit 
kerja atau dengan unit kerja lain untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan  
     Pemerintah Daerah Wilayah II 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

350 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2105    

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Plt. Deputi Bidang Proteksi 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Agung Nugraha, S.IP.,M.Han) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan IIKN I 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, memberikan, menyelenggarakan, melakukan kebijakan teknis, 
rencana kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi, kapabilitas stakeholder, 
manajemen krisis dan sentra informasi, diseminasi informasi dan edukasi isu-isu 
nasional sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat 
menanggulangi dan memulihkan insiden siber sektor IIKN I 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyusun standar dan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan 
keamanan siber di Sektor IIKN I 

2. Menyusun rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi 
pada Sektor IIKN I 

3. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam identifikasi dan analisis, 
pencegahan penyebarluasan insiden, dan pemulihan pasca insiden siber 
dan sandi pada Sektor IIKN I. 

4. Membangun kapabilitas stakeholder di bidang penanggulangan dan 
pemulihan insiden siber pada Sektor IIKN I. 

5. Menyelenggarakan manajemen krisis siber dan sentra informasi pada 
Sektor IIKN I dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden siber 
yang memiliki dampak luas 

6. Melaksanakan diseminasi informasi dan edukasi atas isu-isu nasional 
terkait pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan 
sandi pada Sektor IIKN I 

7. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan 
kebijakan teknis di bidang penanggulangan dan pemulihan insiden siber 
dan sandi pada Sektor IIKN I 

8. Mengidentifikasi sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan 
jabatan di bawahnya 

9. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

10. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

11. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 



13. Melakukan evaluasi kebijakan dan penyusunan dokumentasi pembelajaran 
atas kasus-kasus penanggulangan dan pemulihan insiden sandi dan siber 
pada Sektor IIKN I 

14. Mendokumentasikan pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden 
siber dan/atau sandi sektor IIKN I 

15. Mengkoordinasikan CERT sektor-sektor IIKN I. 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. ketepatan standar dan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan 

keamanan siber di IIKN I 
2. ketepatan rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi 

pada Sektor IIKN I 
3. kelancaran bimbingan teknis dan supervisi dalam identifikasi dan analisis, 

pencegahan penyebarluasan insiden, dan pemulihan pasca insiden siber 
dan sandi pada Sektor IIKN I 

4. keakuratan kapabilitas stakeholder di bidang penanggulangan dan 
pemulihan insiden siber pada Sektor IIKN I 

5. kelancaran manajemen krisis siber dan sentra informasi pada Sektor IIKN I 
6. kelancaran diseminasi informasi dan edukasi atas isu-isu nasional terkait 

pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi pada 
Sektor IIKN I 

7. kesesuaian pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan 
teknis di bidang penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi 
pada Sektor IIKN I 

8. ketepatan hasil evaluasi kebijakan dan penyusunan dokumentasi 
pembelajaran atas kasus kasus kasus penanggulangan dan pemulihan 
insiden sandi dan siber pada Sektor IIKN I 

9. keakuratan dan kelengkapan pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan 
insiden siber dan/atau sandi sektor IIKN I 

10. kelencaran dan keefektifan CERT sektor-sektor IIKN I 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan kebijakan teknis dan standar penanggulangan dan pemulihan 

keamanan siber di Sektor IIKN I 
2. Dokumen rencana dan SOP penanggulangan dan pemulihan insiden siber 
3. Dokumen bahan bimbingan teknis dan laporan bimbingan teknis 

penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi pada Sektor IIKN I 
4. Laporan kegiatan koordinasi antar instansi dan Dokumen evaluasi kesiapan 

kematangan Penanggulangan dan Pemulihan pada Sektor IIKN I 
5. Laporan pelaksanaan manajemen krisis siber dan penyelenggaraan sentra 

informasi Sektor IIKN I 
6. Dokumen teknis Metode Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber 

pada Sektor IIKN I 
7. Laporan pengawasan dan pengendalian kebijakan teknis penanggulangan 

dan pemulihan insiden keamanan siber di Sektor IIKN I 
8. SKP Pribadi dan Bawahan 
9. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
10. Program kerja sesuai dengan kaidah SPIP 
11. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
12. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 



13. Dokumen Monev Penanggulangan dan Pemulihan Penanggulangan dan 
Pemulihan pada Sektor IIKN I 

14. Dokumen pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber 
dan/atau sandi sektor IIKN I 

15. Laporan hasil koordinasi CERT sektor-sektor IIKN I. 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-2=350) 

Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor IIKN I 
mengarahkan pekerjaan yang bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal 
memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit 
organisasi terkecil di dalam organisasi. Dampaknya adalah memudahkan 
pekerjaan orang lain dalam unit organisasi langsung, memberikan respon 
kepada permintaan atau kebutuhan spesifik dari pegawai, atau hanya 
mempengaruhi fungsi tertentu yang terlokalisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1=100) 

Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor IIKN I 
bertanggung jawab kepada Direktur Penanggulangan dan Pemulihan IIKN I. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1=450) 

Wewenang kepenyeliaan dan manajer Kepala Subdirektorat Penanggulangan 
dan Pemulihan Sektor IIKN I Imemenuhi: 1. Merencanakan dan menjadwalkan 
pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau 
mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 2. Menyesuaikan kelas 
pegawai atau prosedur kerja dalam unit organisasi untuk membuat alokasi 
sumber daya pada jenjang yang lebih tinggi. 3. Mempertimbangkan pembelian 
peralatan baru. 4. Menyempurnakan metode dan prosedur kerja yang 
digunakan. 5. Mengawasi pengembangan data, estimasi, statistik, saran, dan 
informasi lain yang berguna untuk pejabat yang lebih tinggi dalam menentukan 
tujuan dan sasaran yang diutamakan. 6. Memutuskan metodologi yang 
digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dan untuk menentukan strategi 
manajemen lainnya. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor IIKN I 
memiliki hubungan dengan 1. anggota dunia usaha atau masyarakat luas; 2. 
pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di lapangan 
atau unit utama organisasi dalam instansi. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Kepala Subdirektorat Penanggulangan 
dan Pemulihan Sektor IIKN I adalah untuk Menjamin bahwa informasi yang 
diberikan kepada pihak luar tepat dan konsisten, untuk merencanakan dan 
mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar 
organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain. 

 
 



E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4=505) 
Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor IIKN I 
mengalami kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan Kelas 9 
atau 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2=575) 

Penyeliaan yang dilakukan Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan 
Pemulihan Sektor IIKN I meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 
6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh 
dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan 
integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain 
untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan IIKN I 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

350 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2105    

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Plt. Deputi Bidang Proteksi 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
(Agung Nugraha, S.IP.,M.Han) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan IIKN II 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, memberikan, menyelenggarakan, melakukan kebijakan teknis, 
rencana kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi, kapabilitas stakeholder, 
manajemen krisis dan sentra informasi, diseminasi informasi dan edukasi isu-isu 
nasional sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat 
menanggulangi dan memulihkan insiden siber sektor IIKN II 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyusun standar dan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan 
keamanan siber di Sektor IIKN II 

2. Menyusun rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi 
pada Sektor IIKN II 

3. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam identifikasi dan analisis, 
pencegahan penyebarluasan insiden, dan pemulihan pasca insiden siber 
dan sandi pada Sektor IIKN II. 

4. Membangun kapabilitas stakeholder di bidang penanggulangan dan 
pemulihan insiden siber pada Sektor IIKN II. 

5. Menyelenggarakan manajemen krisis siber dan sentra informasi pada 
Sektor IIKN II dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden siber 
yang memiliki dampak luas 

6. Melaksanakan diseminasi informasi dan edukasi atas isu-isu nasional 
terkait pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan 
sandi pada Sektor IIKN II 

7. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan 
kebijakan teknis di bidang penanggulangan dan pemulihan insiden siber 
dan sandi pada Sektor IIKN II 

8. Mengidentifikasi sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan 
jabatan di bawahnya 

9. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

10. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

11. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 



13. Melakukan evaluasi kebijakan dan penyusunan dokumentasi pembelajaran 
atas kasus-kasus penanggulangan dan pemulihan insiden sandi dan siber 
pada Sektor IIKN II 

14. Mendokumentasikan pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden 
siber dan/atau sandi sektor IIKN II 

15. Mengkoordinasikan CERT sektor-sektor IIKN II. 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. ketepatan standar dan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan 

keamanan siber di IIKN II 
2. ketepatan rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi 

pada Sektor IIKN II 
3. kelancaran bimbingan teknis dan supervisi dalam identifikasi dan analisis, 

pencegahan penyebarluasan insiden, dan pemulihan pasca insiden siber 
dan sandi pada Sektor IIKN II 

4. keakuratan kapabilitas stakeholder di bidang penanggulangan dan 
pemulihan insiden siber pada Sektor IIKN II 

5. kelancaran manajemen krisis siber dan sentra informasi pada Sektor IIKN 
II 

6. kelancaran diseminasi informasi dan edukasi atas isu-isu nasional terkait 
pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi pada 
Sektor IIKN II 

7. kesesuaian pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan 
teknis di bidang penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi 
pada Sektor IIKN II 

8. ketepatan hasil evaluasi kebijakan dan penyusunan dokumentasi 
pembelajaran atas kasus kasus kasus penanggulangan dan pemulihan 
insiden sandi dan siber pada Sektor IIKN II 

9. keakuratan dan kelengkapan pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan 
insiden siber dan/atau sandi sektor IIKN II 

10. kelencaran dan keefektifan CERT sektor-sektor IIKN II 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan kebijakan teknis dan standar penanggulangan dan pemulihan 

keamanan siber di Sektor IIKN II 
2. Dokumen rencana dan SOP penanggulangan dan pemulihan insiden siber 
3. Dokumen bahan bimbingan teknis dan laporan bimbingan teknis 

penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi pada Sektor IIKN 
II 

4. Laporan kegiatan koordinasi antar instansi dan Dokumen evaluasi kesiapan 
kematangan Penanggulangan dan Pemulihan pada Sektor IIKN II 

5. Laporan pelaksanaan manajemen krisis siber dan penyelenggaraan sentra 
informasi Sektor IIKN II 

6. Dokumen teknis Metode Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber 
pada Sektor IIKN II 

7. Laporan pengawasan dan pengendalian kebijakan teknis penanggulangan 
dan pemulihan insiden keamanan siber di Sektor IIKN II 

8. SKP Pribadi dan Bawahan 
9. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
10. Program kerja sesuai dengan kaidah SPIP 



11. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
12. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
13. Dokumen Monev Penanggulangan dan Pemulihan Penanggulangan dan 

Pemulihan pada Sektor IIKN II 
14. Dokumen pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber 

dan/atau sandi sektor IIKN II 
15. Laporan hasil koordinasi CERT sektor-sektor IIKN II. 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-2=350) 

Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor IIKN II 
mengarahkan pekerjaan yang bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal 
memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit 
organisasi terkecil di dalam organisasi. Dampaknya adalah memudahkan 
pekerjaan orang lain dalam unit organisasi langsung, memberikan respon 
kepada permintaan atau kebutuhan spesifik dari pegawai, atau hanya 
mempengaruhi fungsi tertentu yang terlokalisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1=100) 

Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor IIKN II 
bertanggung jawab kepada Direktur Penanggulangan dan Pemulihan IIKN II. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1=450) 

Wewenang kepenyeliaan dan manajer Kepala Subdirektorat Penanggulangan 
dan Pemulihan Sektor IIKN II memenuhi: 1. Merencanakan dan menjadwalkan 
pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau 
mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 2. Menyesuaikan kelas 
pegawai atau prosedur kerja dalam unit organisasi untuk membuat alokasi 
sumber daya pada jenjang yang lebih tinggi. 3. Mempertimbangkan pembelian 
peralatan baru. 4. Menyempurnakan metode dan prosedur kerja yang 
digunakan. 5. Mengawasi pengembangan data, estimasi, statistik, saran, dan 
informasi lain yang berguna untuk pejabat yang lebih tinggi dalam menentukan 
tujuan dan sasaran yang diutamakan. 6. Memutuskan metodologi yang 
digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dan untuk menentukan strategi 
manajemen lainnya. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor IIKN II 
memiliki hubungan dengan 1. anggota dunia usaha atau masyarakat luas; 2. 
pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di lapangan 
atau unit utama organisasi dalam instansi. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Kepala Subdirektorat Penanggulangan 
dan Pemulihan Sektor IIKN II adalah untuk Menjamin bahwa informasi yang 
diberikan kepada pihak luar tepat dan konsisten, untuk merencanakan dan 
mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar 
organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain. 



 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4=505) 

Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor IIKN II 
mengalami kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan Kelas 9 
atau 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2=575) 

Penyeliaan yang dilakukan Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan 
Pemulihan Sektor IIKN II meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 
6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh 
dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan 
integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain 
untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan IIKN II 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

350 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2105    

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Plt. Deputi Bidang Proteksi 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
(Agung Nugraha, S.IP.,M.Han) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan IIKN III 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, memberikan, menyelenggarakan, melakukan kebijakan teknis, 
rencana kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi, kapabilitas stakeholder, 
manajemen krisis dan sentra informasi, diseminasi informasi dan edukasi isu-isu 
nasional sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat 
menanggulangi dan memulihkan insiden siber sektor IIKN III 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyusun standar dan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan 
keamanan siber di Sektor IIKN III 

2. Menyusun rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi 
pada Sektor IIKN III 

3. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam identifikasi dan analisis, 
pencegahan penyebarluasan insiden, dan pemulihan pasca insiden siber 
dan sandi pada Sektor IIKN III. 

4. Membangun kapabilitas stakeholder di bidang penanggulangan dan 
pemulihan insiden siber pada Sektor IIKN III. 

5. Menyelenggarakan manajemen krisis siber dan sentra informasi pada 
Sektor IIKN III dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden siber 
yang memiliki dampak luas 

6. Melaksanakan diseminasi informasi dan edukasi atas isu-isu nasional 
terkait pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan 
sandi pada Sektor IIKN III 

7. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan 
kebijakan teknis di bidang penanggulangan dan pemulihan insiden siber 
dan sandi pada Sektor IIKN III 

8. Mengidentifikasi sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan 
jabatan di bawahnya 

9. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

10. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

11. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 



13. Melakukan evaluasi kebijakan dan penyusunan dokumentasi pembelajaran 
atas kasus-kasus penanggulangan dan pemulihan insiden sandi dan siber 
pada Sektor IIKN III 

14. Mendokumentasikan pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden 
siber dan/atau sandi sektor IIKN III 

15. Mengkoordinasikan CERT sektor-sektor IIKN III. 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. ketepatan standar dan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan 

keamanan siber di IIKN III 
2. ketepatan rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi 

pada Sektor IIKN III 
3. kelancaran bimbingan teknis dan supervisi dalam identifikasi dan analisis, 

pencegahan penyebarluasan insiden, dan pemulihan pasca insiden siber 
dan sandi pada Sektor IIKN III 

4. keakuratan kapabilitas stakeholder di bidang penanggulangan dan 
pemulihan insiden siber pada Sektor IIKN III 

5. kelancaran manajemen krisis siber dan sentra informasi pada Sektor IIKN 
III 

6. kelancaran diseminasi informasi dan edukasi atas isu-isu nasional terkait 
pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi pada 
Sektor IIKN III 

7. kesesuaian pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan 
teknis di bidang penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi 
pada Sektor IIKN III 

8. ketepatan hasil evaluasi kebijakan dan penyusunan dokumentasi 
pembelajaran atas kasus kasus kasus penanggulangan dan pemulihan 
insiden sandi dan siber pada Sektor IIKN III 

9. keakuratan dan kelengkapan pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan 
insiden siber dan/atau sandi sektor IIKN III 

10. kelencaran dan keefektifan CERT sektor-sektor IIKN III 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan kebijakan teknis dan standar penanggulangan dan pemulihan 

keamanan siber di Sektor IIKN III 
2. Dokumen rencana dan SOP penanggulangan dan pemulihan insiden siber 
3. Dokumen bahan bimbingan teknis dan laporan bimbingan teknis 

penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi pada Sektor IIKN 
III 

4. Laporan kegiatan koordinasi antar instansi dan Dokumen evaluasi kesiapan 
kematangan Penanggulangan dan Pemulihan pada Sektor IIKN III 

5. Laporan pelaksanaan manajemen krisis siber dan penyelenggaraan sentra 
informasi Sektor IIKN III 

6. Dokumen teknis Metode Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber 
pada Sektor IIKN III 

7. Laporan pengawasan dan pengendalian kebijakan teknis penanggulangan 
dan pemulihan insiden keamanan siber di Sektor IIKN III 

8. SKP Pribadi dan Bawahan 
9. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
10. Program kerja sesuai dengan kaidah SPIP 



11. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
12. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
13. Dokumen Monev Penanggulangan dan Pemulihan Penanggulangan dan 

Pemulihan pada Sektor IIKN III 
14. Dokumen pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber 

dan/atau sandi sektor IIKN III 
15. Laporan hasil koordinasi CERT sektor-sektor IIKN III. 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-2=350) 

Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor IIKN III 
mengarahkan pekerjaan yang bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal 
memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit 
organisasi terkecil di dalam organisasi. Dampaknya adalah memudahkan 
pekerjaan orang lain dalam unit organisasi langsung, memberikan respon 
kepada permintaan atau kebutuhan spesifik dari pegawai, atau hanya 
mempengaruhi fungsi tertentu yang terlokalisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1=100) 

Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor IIKN III 
bertanggung jawab kepada Direktur Penanggulangan dan Pemulihan IIKN III. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1=450) 

Wewenang kepenyeliaan dan manajer Kepala Subdirektorat Penanggulangan 
dan Pemulihan Sektor IIKN III memenuhi: 1. Merencanakan dan menjadwalkan 
pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau 
mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 2. Menyesuaikan kelas 
pegawai atau prosedur kerja dalam unit organisasi untuk membuat alokasi 
sumber daya pada jenjang yang lebih tinggi. 3. Mempertimbangkan pembelian 
peralatan baru. 4. Menyempurnakan metode dan prosedur kerja yang 
digunakan. 5. Mengawasi pengembangan data, estimasi, statistik, saran, dan 
informasi lain yang berguna untuk pejabat yang lebih tinggi dalam menentukan 
tujuan dan sasaran yang diutamakan. 6. Memutuskan metodologi yang 
digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dan untuk menentukan strategi 
manajemen lainnya. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor IIKN 
III memiliki hubungan dengan 1. anggota dunia usaha atau masyarakat luas; 
2. pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di lapangan 
atau unit utama organisasi dalam instansi. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Kepala Subdirektorat Penanggulangan 
dan Pemulihan Sektor IIKN III adalah untuk Menjamin bahwa informasi yang 
diberikan kepada pihak luar tepat dan konsisten, untuk merencanakan dan 
mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar 
organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain. 



 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4=505) 

Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor IIKN III 
mengalami kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan Kelas 9 
atau 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2=575) 

Penyeliaan yang dilakukan Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan 
Pemulihan Sektor IIKN III meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 
6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh 
dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan 
integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain 
untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan IIKN III 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

350 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2105    

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Plt. Deputi Bidang Proteksi 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
(Agung Nugraha, S.IP.,M.Han) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan  
     Infrastruktur Informasi Perdagangan Berbasis Elektronik 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, memberikan, membangun, menyelenggarakan, melakukan, dan 
mengevaluasi standar kebijakan teknis dan rencana penanggulangan dan 
pemulihan keamanan siber,  bimbingan teknis dan supervisi dalam identifikasi dan 
analisis, pencegahan penyebarluasan insiden, dan pemulihan pasca insiden siber 
dan sandi, kapabilitas stakeholder di bidang penanggulangan dan pemulihan 
insiden siber,  manajemen krisis siber dan sentra informasi, diseminasi informasi 
dan edukasi atas isu-isu nasional terkait pelaksanaan penanggulangan dan 
pemulihan insiden siber dan sandi di Sektor perdagangan elektronik agar 
terpenuhinya jaminan keamanan siber 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyusun standar dan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan 
keamanan siber di Sektor informasi perdagangan berbasis elektronik 

2. Menyusun rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi 
pada Sektor informasi perdagangan berbasis elektronik 

3. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam identifikasi dan analisis, 
pencegahan penyebarluasan insiden, dan pemulihan pasca insiden siber 
dan sandi pada Sektor informasi perdagangan berbasis elektronik. 

4. Membangun kapabilitas stakeholder di bidang penanggulangan dan 
pemulihan insiden siber pada Sektor informasi perdagangan berbasis 
elektronik. 

5. Menyelenggarakan manajemen krisis siber dan sentra informasi pada 
Sektor informasi perdagangan berbasis elektronik dalam rangka 
penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang memiliki dampak luas 

6. Melaksanakan diseminasi informasi dan edukasi atas isu-isu nasional 
terkait pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan 
sandi pada Sektor informasi perdagangan berbasis elektronik 

7. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan 
kebijakan teknis di bidang penanggulangan dan pemulihan insiden siber 
dan sandi pada Sektor informasi perdagangan berbasis elektronik 

8. Mengidentifikasi sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan 
jabatan di bawahnya 

9. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

10. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 



11. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

13. Melakukan evaluasi kebijakan dan penyusunan dokumentasi pembelajaran 
atas kasus-kasus penanggulangan dan pemulihan insiden sandi dan siber 
pada Sektor informasi perdagangan berbasis elektronik 

14. Mendokumentasikan pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden 
siber dan/atau sandi sektor informasi perdagangan berbasis elektronik 

15. Mengkoordinasikan CERT sektor-sektor informasi perdagangan berbasis 
elektronik. 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. ketepatan standar dan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan 

keamanan siber di Sektor informasi perdagangan berbasis elektronik 
2. ketepatan rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi 

pada Sektor informasi perdagangan berbasis elektronik 
3. kelancaran bimbingan teknis dan supervisi dalam identifikasi dan analisis, 

pencegahan penyebarluasan insiden, dan pemulihan pasca insiden siber 
dan sandi pada Sektor informasi perdagangan berbasis elektronik 

4. keakuratan kapabilitas stakeholder di bidang penanggulangan dan 
pemulihan insiden siber pada Sektor informasi perdagangan berbasis 
elektronik 

5. kelancaran manajemen krisis siber dan sentra informasi pada Sektor 
informasi perdagangan berbasis elektronik 

6. kelancaran diseminasi informasi dan edukasi atas isu-isu nasional terkait 
pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi pada 
Sektor informasi perdagangan berbasis elektronik 

7. kesesuaian pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan 
teknis di bidang penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi 
pada Sektor informasi perdagangan berbasis elektronik 

8. ketepatan hasil evaluasi kebijakan dan penyusunan dokumentasi 
pembelajaran atas kasus kasus kasus penanggulangan dan pemulihan 
insiden sandi dan siber pada Sektor informasi perdagangan berbasis 
elektronik 

9. keakuratan dan kelengkapan pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan 
insiden siber dan/atau sandi sektor informasi perdagangan berbasis 
elektronik 

10. kelencaran dan keefektifan CERT sektor-sektor informasi perdagangan 
berbasis elektronik 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan kebijakan teknis dan standar penanggulangan dan pemulihan 

keamanan siber di Sektor informasi perdagangan berbasis elektronik 
2. Dokumen rencana dan SOP penanggulangan dan pemulihan insiden siber 
3. Dokumen bahan bimbingan teknis dan laporan bimbingan teknis 

penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi pada Sektor 
informasi perdagangan berbasis elektronik 



4. Laporan kegiatan koordinasi antar instansi dan Dokumen evaluasi kesiapan 
kematangan Penanggulangan dan Pemulihan pada Sektor informasi 
perdagangan berbasis elektronik 

5. Laporan pelaksanaan manajemen krisis siber dan penyelenggaraan sentra 
informasi Sektor informasi perdagangan berbasis elektronik 

6. Dokumen teknis Metode Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber 
pada Sektor informasi perdagangan berbasis elektronik 

7. Laporan pengawasan dan pengendalian kebijakan teknis penanggulangan 
dan pemulihan insiden keamanan siber di Sektor informasi perdagangan 
berbasis elektronik 

8. SKP Pribadi dan Bawahan 
9. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
10. Program kerja sesuai dengan kaidah SPIP 
11. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
12. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
13. Dokumen Monev Penanggulangan dan Pemulihan Penanggulangan dan 

Pemulihan pada Sektor informasi perdagangan berbasis elektronik 
14. Dokumen pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber 

dan/atau sandi sektor informasi perdagangan berbasis elektronik 
15. Laporan hasil koordinasi CERT sektor-sektor informasi perdagangan 

berbasis elektronik. 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-2=350) 

Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor informasi 
perdagangan berbasis elektronik mengarahkan pekerjaan yang bersifat 
prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk kepada 
orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 
Dampaknya adalah memudahkan pekerjaan orang lain dalam unit organisasi 
langsung, memberikan respon kepada permintaan atau kebutuhan spesifik dari 
pegawai, atau hanya mempengaruhi fungsi tertentu yang terlokalisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1=100) 

Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor informasi 
perdagangan berbasis elektronikbertanggung jawab kepada Direktur 
Penanggulangan dan Pemulihan Sektor Informasi Perdagangan Berbasis 
Elektronik. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1=450) 

Wewenang kepenyeliaan dan manajer Kepala Subdirektorat Penanggulangan 
dan Pemulihan Sektor informasi perdagangan berbasis elektronik memenuhi: 
1. Merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output 
setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama. 2. Menyesuaikan kelas pegawai atau prosedur kerja dalam 
unit organisasi untuk membuat alokasi sumber daya pada jenjang yang lebih 
tinggi. 3. Mempertimbangkan pembelian peralatan baru. 4. Menyempurnakan 
metode dan prosedur kerja yang digunakan. 5. Mengawasi pengembangan 
data, estimasi, statistik, saran, dan informasi lain yang berguna untuk pejabat 
yang lebih tinggi dalam menentukan tujuan dan sasaran yang diutamakan. 6. 



Memutuskan metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, 
dan untuk menentukan strategi manajemen lainnya. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor 
informasi perdagangan berbasis elektronik memiliki hubungan dengan 1. 
anggota dunia usaha atau masyarakat luas; 2. pejabat penyelia yang 
kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di lapangan atau unit utama 
organisasi dalam instansi. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Kepala Subdirektorat Penanggulangan 
dan Pemulihan Sektor informasi perdagangan berbasis elektronik adalah 
untuk Menjamin bahwa informasi yang diberikan kepada pihak luar tepat dan 
konsisten, untuk merencanakan dan mengkoordinasikan pekerjaan dengan 
pegawai yang berada di luar organisasi bawahan, dan/atau untuk 
menyelesaikan perbedaan pendapat diantara pejabat penyelia, pegawai, 
kontraktor dan pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4=505) 

Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor informasi 
perdagangan berbasis elektronik mengalami kesulitan dalam pengarahan 
pekerjaan dengan jabatan Kelas 9 atau 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2=575) 

Penyeliaan yang dilakukan Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan 
Pemulihan Sektor informasi perdagangan berbasis elektronik meliputi 
pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan 
kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 6, kelas 7, atau kelas 8 dimana 
penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh dan final terhadap pekerjaan 
tersebut, yang memerlukan koordinasi dan integrasi pelaksanaan pekerjaan di 
dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain untuk guna menghasilkan 
produk/jasa akhir. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor 
     Informasi Perdagangan Berbasis Elektronik 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

350 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2105    

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Penanggulangan dan 

Pemulihan 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Asep Chaerudin, M.A.S.S) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan  
     Infrastruktur Informasi E-Business 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, memberikan, membangun, menyelenggarakan, melakukan, dan 
mengevaluasi standar kebijakan teknis dan rencana penanggulangan dan 
pemulihan keamanan siber,  bimbingan teknis dan supervisi dalam identifikasi dan 
analisis, pencegahan penyebarluasan insiden, dan pemulihan pasca insiden siber 
dan sandi, kapabilitas stakeholder di bidang penanggulangan dan pemulihan 
insiden siber,  manajemen krisis siber dan sentra informasi, diseminasi informasi 
dan edukasi atas isu-isu nasional terkait pelaksanaan penanggulangan dan 
pemulihan insiden siber dan sandi di Sektor e-business agar terpenuhinya jaminan 
keamanan siber 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyusun standar dan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan 
keamanan siber di Sektor informasi e-business 

2. Menyusun rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi 
pada Sektor informasi e-business 

3. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam identifikasi dan analisis, 
pencegahan penyebarluasan insiden, dan pemulihan pasca insiden siber 
dan sandi pada Sektor informasi e-business. 

4. Membangun kapabilitas stakeholder di bidang penanggulangan dan 
pemulihan insiden siber pada Sektor informasi e-business. 

5. Menyelenggarakan manajemen krisis siber dan sentra informasi pada 
Sektor informasi e-business dalam rangka penanggulangan dan pemulihan 
insiden siber yang memiliki dampak luas 

6. Melaksanakan diseminasi informasi dan edukasi atas isu-isu nasional 
terkait pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan 
sandi pada Sektor informasi e-business 

7. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan 
kebijakan teknis di bidang penanggulangan dan pemulihan insiden siber 
dan sandi pada Sektor informasi e-business 

8. Mengidentifikasi sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan 
jabatan di bawahnya 

9. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

10. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 



11. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

13. Melakukan evaluasi kebijakan dan penyusunan dokumentasi pembelajaran 
atas kasus-kasus penanggulangan dan pemulihan insiden sandi dan siber 
pada Sektor informasi e-business 

14. Mendokumentasikan pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden 
siber dan/atau sandi sektor informasi e-business 

15. Mengkoordinasikan CERT sektor-sektor informasi e-business. 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. ketepatan standar dan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan 

keamanan siber di Sektor Informasi E-Business 
2. ketepatan rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi 

pada Sektor informasi e-business 
3. kelancaran bimbingan teknis dan supervisi dalam identifikasi dan analisis, 

pencegahan penyebarluasan insiden, dan pemulihan pasca insiden siber 
dan sandi pada Sektor informasi e-business 

4. keakuratan kapabilitas stakeholder di bidang penanggulangan dan 
pemulihan insiden siber pada Sektor informasi e-business 

5. kelancaran manajemen krisis siber dan sentra informasi pada Sektor 
informasi e-business 

6. kelancaran diseminasi informasi dan edukasi atas isu-isu nasional terkait 
pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi pada 
Sektor informasi e-business 

7. kesesuaian pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan 
teknis di bidang penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi 
pada Sektor informasi e-business 

8. ketepatan hasil evaluasi kebijakan dan penyusunan dokumentasi 
pembelajaran atas kasus kasus kasus penanggulangan dan pemulihan 
insiden sandi dan siber pada Sektor informasi e-business 

9. keakuratan dan kelengkapan pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan 
insiden siber dan/atau sandi sektor informasi e-business 

10. kelencaran dan keefektifan CERT sektor-sektor informasi e-business 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan kebijakan teknis dan standar penanggulangan dan pemulihan 

keamanan siber di Sektor informasi e-business 
2. Dokumen rencana dan SOP penanggulangan dan pemulihan insiden siber 
3. Dokumen bahan bimbingan teknis dan laporan bimbingan teknis 

penanggulangan dan pemulihan insiden siber dan sandi pada Sektor 
informasi e-business 

4. Laporan kegiatan koordinasi antar instansi dan Dokumen evaluasi kesiapan 
kematangan Penanggulangan dan Pemulihan pada Sektor informasi e-
business 

5. Laporan pelaksanaan manajemen krisis siber dan penyelenggaraan sentra 
informasi Sektor informasi e-business 



6. Dokumen teknis Metode Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber 
pada Sektor informasi e-business 

7. Laporan pengawasan dan pengendalian kebijakan teknis penanggulangan 
dan pemulihan insiden keamanan siber di Sektor informasi e-business 

8. SKP Pribadi dan Bawahan 
9. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
10. Program kerja sesuai dengan kaidah SPIP 
11. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
12. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
13. Dokumen Monev Penanggulangan dan Pemulihan Penanggulangan dan 

Pemulihan pada Sektor informasi e-business 
14. Dokumen pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber 

dan/atau sandi sektor informasi e-business 
15. Laporan hasil koordinasi CERT sektor-sektor informasi e-business. 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-2=350) 

Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor informasi e-
business mengarahkan pekerjaan yang bersifat prosedural, rutin, dan secara 
tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit 
organisasi terkecil di dalam organisasi. Dampaknya adalah memudahkan 
pekerjaan orang lain dalam unit organisasi langsung, memberikan respon 
kepada permintaan atau kebutuhan spesifik dari pegawai, atau hanya 
mempengaruhi fungsi tertentu yang terlokalisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1=100) 

Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor informasi e-
businessbertanggung jawab kepada Direktur Penanggulangan dan Pemulihan 
Sektor Informasi E-business. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1=450) 

Wewenang kepenyeliaan dan manajer Kepala Subdirektorat Penanggulangan 
dan Pemulihan Sektor informasi e-business memenuhi: 1. Merencanakan dan 
menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 2. 
Menyesuaikan kelas pegawai atau prosedur kerja dalam unit organisasi untuk 
membuat alokasi sumber daya pada jenjang yang lebih tinggi. 3. 
Mempertimbangkan pembelian peralatan baru. 4. Menyempurnakan metode 
dan prosedur kerja yang digunakan. 5. Mengawasi pengembangan data, 
estimasi, statistik, saran, dan informasi lain yang berguna untuk pejabat yang 
lebih tinggi dalam menentukan tujuan dan sasaran yang diutamakan. 6. 
Memutuskan metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, 
dan untuk menentukan strategi manajemen lainnya. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor 
informasi e-business memiliki hubungan dengan 1. anggota dunia usaha 
atau masyarakat luas; 2. pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf 
unit kerja di lapangan atau unit utama organisasi dalam instansi. 



 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Kepala Subdirektorat Penanggulangan 
dan Pemulihan Sektor informasi e-business adalah untuk Menjamin bahwa 
informasi yang diberikan kepada pihak luar tepat dan konsisten, untuk 
merencanakan dan mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang 
berada di luar organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan 
perbedaan pendapat diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan 
pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4=505) 

Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor informasi e-
business mengalami kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan 
Kelas 9 atau 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2=575) 

Penyeliaan yang dilakukan Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan 
Pemulihan Sektor informasi e-business meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan 
teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau 
pekerjaan kelas 6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang 
teknis yang penuh dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan 
koordinasi dan integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau 
dengan unit kerja lain untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Sektor 
     Informasi E-business 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

350 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2105    

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Penanggulangan dan 

Pemulihan 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Asep Chaerudin, M.A.S.S) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Fasilitasi Standardisasi dan   
     Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis standar profil 
lulusan dan standar kompetensi, analisis kebutuhan, pedoman standar formasi 
jabatan fungsional, butir kegiatan jabatan fungsional, dan pemberian 
kesejahteraan dan penghargaan sumber daya manusia keamanan siber dan sandi 
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan pembinaan SDM agar SDM dapat berkinerja secara optimal 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyusun konsep kebijakan teknis standarisasi dan pengembangan SDM 
keamanan siber dan sandi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 
sebagai pedoman pengembangan SDM siber dan sandi 

2. Menyusun standar profil lulusan dan standar kompetensi SDM persandian 
dan keamanan siber sesuai dengan kebutuhan organisasi sebagai 
pedoman dalam rekrutmen dan pengembangan SDM 

3. Menyusun standar kualitas kinerja jabatan fungsional tertentu di bidang 
persandian dan keamanan siber sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan 
sebagai pedoman dalam penilaian kinerja jabatan 

4. Menyusun analisa kebutuhan pemenuhan sumber daya manusia di bidang 
persandian dan keamanan siber sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai acuan dalam rencana rekrutmen dan pengembangan 
SDM 

5. Menyusun pedoman standar formasi jabatan fungsional tertentu di bidang 
persandian dan keamanan siber sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku sebagai acuan dalam penentuan formasi SDM 

6. Menyusun bahan kebijakan pengembangan kompetensi SDM sesuai 
dengan roadmap pengembangan kompetensi SDM untuk mencapai SDM 
yang kompeten di bidang sandi dan siber 

7. Melaksanakan bimbingan teknis dan konsultasi profesi SDM sesuai 
permintaan dan kebutuhan stakeholder untuk mencapai kesepahaman 
yang sama dalam pembinaan SDM sandi dan siber 

8. Menyusun bahan kebijakan pemberian kesejahteraan dan penghargaan 
termasuk tunjangan khusus untuk SDM yang bertugas di bidang persandian 
dan keamanan siber sebagai bentuk penghargaan (reward) bagi SDM 

9. Menyusun kebijakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional tertentu di 
bidang persandian dan keamanan siber sesuai dengan ruang lingkup tugas 
JF dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam manajemen kinerja 
JF 



10. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

11. Melakukan  coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

12. Memberikan rekomendasi peningkatan kompetensi di bidang keamanan 
siber dan sandi kepada stakeholder sesuai dengan standar kompetensi 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan konsep kebijakan teknis standarisasi dan pengembangan SDM 
2. Ketepatan dan kevalidan  standar profil lulusan dan standar kompetensi 

SDM 
3. Ketepatan dan kevalidan hasil analisa kebutuhan pemenuhan sumber daya 

manusia 
4. Kelancaran dan kesesuaian bimbingan teknis dan konsultasi profesi SDM 
5. Kebenaran dan ketepatan kebijakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional 

tertentu 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Konsep kebijakan teknis berupa peraturan standarisasi dan pengembangan 

SDM keamanan siber dan sandi 
2. standar profil lulusan dan standar kompetensi SDM persandian dan keamanan 

siber 
3. standar kualitas kinerja jabatan fungsional tertentu di bidang persandian dan 

keamanan siber 
4. Dokumen analisa kebutuhan pemenuhan sumber daya manusia 
5. Pedoman standar formasi jabatan fungsional tertentu di bidang persandian dan 

keamanan siber 
6. Bahan dan metode pengembangan kompetensi SDM 
7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan konsultasi profesi SDM 
8. Konsep kebijakan pemberian kesejahteraan dan penghargaan 
9. Kebijakan butir-butir kegiatan JFT 
10. SKP Pribadi dan Bawahan 
11. Hasil Coaching dan Counseling untuk kebijakan kepegawaian 
12. Rekomendasi kebutuhan training 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-2=350) 
Kepala subdirektorat fasilitasi standardisasi dan pengembangan sumber daya 
manusia mengarahkan pekerjaan teknis yang rumit, yang meliputi 
pengembangan beberapa aspek penting dalam pengembangan standarisasi 
SDM. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1=100) 

Kepala Subdirektorat Fasilitasi Standardisasi dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia bertanggungjawab kepada Direktorat pengendalian sumber 
daya manusia dan deputi bidang pemantauan dan pengendalian. 

 
 



C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1=450) 
Kepala Subdirektorat Fasilitasi Standardisasi dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia memiliki wewenang kepenyueliaan memenuhi dalam 
merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan, menetapkan dan 
menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan menyusun jadwal penyelesaian 
pekerjaan dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia. 
Pengembangan kompetensi yang dimaksud seperti analisa kebutuhan 
pemenuhan sumber daya manusia di bidang keamanan siber dan sandi, 
penetapan standardisasi sumber daya manusia siber dan sandi. Pekerjaan 
tersebut akan diberikan kepada  kepada bawahan berdasarkan prioritas, 
tingkat kesulitan dan persyaratan tugas, dan kemampuan pegawai. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Subdirektorat Fasilitasi Standardisasi dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia memiliki hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi 
yang diselia, dengan rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi 
yang setara dalam instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan 
penunjang yang berada dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 
Hubungan bersifat informal dan terjadi secara perseorangan di tempat kerja, 
dalam rapat rutin, atau melalui telepon. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Hubungan yang dilakukan adalah untuk membahas pekerjaan di lingkup 
fasilitasi standardisasi dan pengembangan sumber daya manusia. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4=505) 

Jabatan ini mempunyai tingkat kesulitan dalam mengarahkan pekerjaan dasar 
di lingkungan fasilitasi standardisasi dan pengembangan sumber daya 
manusia pada kelas 9 atau 10 yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2=575) 

Kepala Subdirektorat Fasilitasi Standardisasi dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia mengarahkan pejabat penyelia bawahan yang menangani 
pekerjaan kelas 8 atau yang lebih rendah, dimana pengkoordinasian pekerjaan 
yang dilakukan unit bawahan memerlukan upaya yang berkelanjutan guna 
memastikan ketepatan standar/kebijakan SDM Siber dan Sandi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Fasilitasi Standardisasi dan   
     Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

350 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2105    

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantuan dan 

Pengendalian 
 

ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Dr. Suharyanto, S.E.,M.M) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Program dan Fasilitasi Sertifikasi Sumber 
     Daya Manusia 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis 
akreditasi lembaga sertifikasi profesi, fasilitasi kelembagaan dan pembentukan 
organisasi profesi, kode etik profesi dan kode perilaku, uji kompetensi, dan 
penyelenggaraan fasilitasi sertifikasi sumber daya manusia keamanan siber dan 
sandi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menjamin 
kualitas SDM dan lembaga sertifikasi profesi 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyusun konsep kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi profesi sesuai 
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan akreditasi LSP 

2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi jabatan fungsional 
sandiman sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menjamin 
kualitas SDM 

3. Menyusun dan menyiapkan bahan materi uji kompetensi dan akreditasi LSP 
sesuai dengan prosedur sertifikasi dan akreditasi agar pelaksanaan 
sertifikasi dan akreditasi berjalan lancar 

4. Bersama dengan BNSP melakukan akreditasi lembaga sertifikasi profesi di 
bidang persandian dan keamanan siber sesuai dengan prosedur akreditasi 
untuk menjamin mutu LSP 

5. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi di bidang persandian dan 
keamanan siber sebagai wadah dan sharing di bidang profesi persandian 
dan keamanan siber 

6. Memfasilitasi penyusunan kode etik profesi di bidang persandian dan 
keamanan siber sebagai kendali perilaku terhadap profesi di bidang 
persandian dan keamanan siber 

7. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

8. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

9. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

10. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 



11. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

12. Menyusun konsep kebijakan fasilitasi kelembagaan dan pembentukan 
organisasi profesi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan organisasi profesi 

13. Menyusun konsep kebijakan kode etik profesi dan kode perilaku sesuai nilai 
luhur etos sandi dan nilai-nilai organisasi sebagai kendali terhadap perilaku 
profesi SDM keamanan siber dan sandi 

14. Menyusun konsep kebijakan pelaksanaan uji kompetensi dan 
penyelenggaraan fasilitasi sertifikasi SDM keamanan siber dan sandi 
sesuai strategi keamanan siber nasional sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi SDM 

15. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan sertifikasi SDM keamanan 
siber oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk menjamin kepatuhan pelaksanaan kebijakan sertifikasi 

16. Menentukan target pertumbuhan dan pengembangan LSP-LSP keamanan 
siber untuk mendukung organisasi dalam percepatan pemenuhan 
kompetensi dan sertifikasi SDM keamanan siber 

17. Mengevaluasi hasil pelaksanaan akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi 
sebagai upaya perbaikan dalam manajemen LSP. 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan, kevalidan dan kelengkapan konsep kebijakan teknis program 

dan sertifikasi SDM 
2. Kevalidan dan ketepatan hasil sertifikasi SDM 
3. Ketepatan dan kevalidan materi uji kompetensi dan akreditasi LSP 
4. Ketepatan dan kevalidan hasil akreditasi LSP 
5. Terbentuknya organisasi profesi di bidang persandian dan keamanan siber 
6. Ketepatan dan kesesuaian kode etik profesi 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. konsep kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi profesi, 
2. Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi JF sandiman 
3. Bahan materi uji kompetensi dan akreditasi LSP 
4. Penyelenggaraan akreditasi lsp 
5. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi 
6. Kode etik profesi di bidang persandian dan keamanan siber 
7. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
8. SKP Pribadi dan Bawahan 
9. Hasil Coaching dan Counseling untuk kebijakan kepegawaian 
10. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
11. Laporan pelaksanaan tugas 
12. konsep kebijakan fasilitasi kelembagaan dan pembentukan organisasi profesi 
13. konsep kebijakan kode etik profesi dan kode perilaku 
14. konsep kebijakan pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi SDM 
15. Pengawasan pelaksanaan sertifikasi SDM oleh LSP 
16. Target pertumbuhan LSP-LSP keamanan siber 
17. Laporan evaluasi akreditasi LSP. 

 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-2=350) 

Kepala Subdirektorat Program dan Fasilitasi Sertifikasi Sumber Daya Manusia 
mengarahkan pekerjaan teknis yang rumit, yang meliputi pengembangan 
beberapa aspek penting dalam penyusunan dan penetapan kode etik profesi 
di bidang persandian dan keamanan siber, akreditasi Lembaga Sertifikasi 
Profesi,  uji kompetensi jabatan fungsional di bidang persandian dan keamanan 
siber dan sebagainya. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1=100) 

Kepala Subdirektorat Program dan Fasilitasi Sertifikasi Sumber Daya Manusia 
bertanggungjawab kepada Direktorat pengendalian sumber daya manusia dan 
deputi bidang pemantauan dan pengendalian. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1=450) 

Kepala Subdirektorat Program dan Fasilitasi Sertifikasi Sumber Daya Manusia 
mempuyai wewenang dalam merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh 
bawahan, menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan 
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan dalam penyusunan dan penetapan 
kode etik profesi di bidang persandian dan keamanan siber, akreditasi 
Lembaga Sertifikasi Profesi,  uji kompetensi dan sertifikasi jabatan fungsional 
di bidang persandian dan keamanan siber dan sebagainya. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Subdirektorat Program dan Fasilitasi Sertifikasi Sumber Daya 
Manusia memiliki hubungan dengan pejabat penyelia yang kelasnya lebih 
tinggi seperti Eselon I dan II di lingkungan BSSN. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Kepala Subdirektorat Program dan Fasilitasi Sertifikasi Sumber Daya 
Manusia mempunyai hubungan yang bertujuan untuk membahas pekerjaan 
di lingkup Program dan Fasilitasi Sertifikasi SDM. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4=505) 

Kepala Subdirektorat Program dan Fasilitasi Sertifikasi Sumber Daya 
Manusiamempunyai tingkat kesulitan dalam mengarahkan pekerjaan dasar di 
lingkungan  Subdirektorat Program dan Fasilitasi Sertifikasi SDM khusunya 
kelas 9 atau 10. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2=575) 

Kepala Subdirektorat Program dan Fasilitasi Sertifikasi Sumber Daya Manusia 
yang diselia meliputi mengarahkan pejabat penyelia bawahan yang menangani 
pekerjaan kelas 8 atau yang lebih rendah, dimana pengkoordinasian pekerjaan 
yang dilakukan unit bawahan memerlukan upaya yang berkelanjutan guna 
memastikan ketepatan standar/kebijakan SDM Siber dan Sandi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Program dan Fasilitasi Sertifikasi Sumber 
     Daya Manusia 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

350 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2105    

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantuan dan 

Pengendalian 
 

ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Dr. Suharyanto, S.E.,M.M) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Manusia  
     Keamanan Siber dan Sandi 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis 
verifikasi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional di bidang keamanan siber 
dan sandi, pengumpulan dan penyajian hasil analisis data, pengelolaan 
dokumentasi data dan sistem informasi sumber daya manusia keamanan siber dan 
sandi, penelitian personil, evaluasi perencanaan dan pemanfaatan, dan investigasi 
pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku sumber daya manusia keamanan 
siber dan sandi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 
pengendalian terhadap SDM keamanan siber dan sandi 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan data dan 
informasi ,serta pengawasan dan evaluasi sumber daya manusia sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung tujuan organisasi 

2. Melakukan pengelolaan dokumentasi data dan sistem informasi SDM 
persandian dan keamanan siber baik fungsional atau non fungsional sesuai 
dengan prosedur yang berlaku supaya pengelolaan SDM dapat berjalan 
dengan baik 

3. Menyajikan hasil analisis data SDM persandian dan keamanan siber baik 
fungsional atau non fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi 

4. Melakukan penilaian dan verifikasi usulan penilaian angka kredit pada 
jabatan fungsional persandian dan keamanan siber sesuai prosedur yang 
berlaku supaya formasi pegawai dapat berjalan dengan baik 

5. Menyelenggarakan penelitian personil di bidang persandian dan keamanan 
siber sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka rekrutmen baik 
untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) atau pelaksanaan 
pendidikan tinggi 

6. Menyelenggarakan evaluasi perencanaan dan pemanfaatan SDM sesuai 
prosedur yang berlaku sebagai bahan masukan dalam pengembangan 
SDM 

7. Mengkoordinasikan pelaksanaan investigasi dalam pemberian 
rekomendasi sanksi terhadap sumber daya manusia yang melakukan 
penyimpangan atau pelanggaran 

8. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

9. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 



10. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

11. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

12. Menyusun  laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

13. Menyusun bahan kebijakan penelitian personil yang akan menjadi pedoman 
dalam rekrutmen mahasiswa dan siswa pendidikan dan pelatihan 

14. Menyusun kebijakan dan merekomendasikan pelaksanaan security 
clearence dan crypto clearence sebagai kendali terhadap SDM 

15. Menyiapkan hasil analisis, penyajian dan rekomendasi terkait data sumber 
daya manusia keamanan siber dan sandi. 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan kesesuaian penyusunan konsep kebijakan teknis 

pemantauan, pengendalian dan evaluasi jabatan fungsional bidang 
persandian dan keamanan siber 

2. Kelengkapan dan kesesuaian dokumentasi data dan sistem informasi SDM 
persandian dan keamanan siber baik fungsional atau non fungsional diluar 
prosedur 

3. Kevalidan hasil analisis data SDM persandian dan keamanan siber baik 
fungsional atau non fungsional 

4. Ketepatan dan kelengkapan dokumen penilaian dan verifikasi usulan 
penilaian angka kredit pada jabatan fungsional persandian dan keamanan 
siber 

5. Ketepatan data hasil penelitian personil di bidang persandian dan 
keamanan siber dalam rangka rekrutmen pegawai 

6. Kesesuaian hasil evaluasi perencanaan dan pemanfaatan SDM 
7. Kevalidan data hasil investigasi bagi pemangku jabatan fungsional 

persandian dan keamanan siber yang melanggar kode etik profesi dan 
perilaku 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. NSPK Pengelolaan data dan informasi SDM dan pengawasan dan evaluasi 

SDM 
2. Hasil pengelolaan dokumentasi data dan sistem informasi SDM persandian dan 

keamanan siber baik fungsional atau non fungsional 
3. Hasil analisis dan penyajian data SDM persandian dan keamanan siber 
4. Hasil penilaian dan verifikasi usulan penilaian angka kredit pada jabatan 

fungsional persandian dan keamanan siber 
5. Laporan penelitian personil 
6. Laporan evaluasi perencanaan dan pemanfaatan SDM 
7. Laporan investigasi SDM 
8. Dokumen program kerja tahunan 
9. Dokumen sasaran kinerja di bawahnya 
10. Hasil coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan 



11. Laporan kegiatan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi BSSN sesuai 
dengan roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional 

12. Dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP 
13. Pedoman penelitian personil 
14. Pedoman security clearence dan crypto clearence 
15. Dokumen hasil analisis, penyajian dan rekomendasi SDM. 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-2=350) 
Kepala Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber 
dan Sandi mengarahkan pekerjaan teknis yang rumit, yang meliputi evaluasi 
perencanaan dan pemanfaatan SDM, sanksi terhadap pelanggaran dan 
penyimpangan, pengawasan dan evaluasi, penelitian personil SDM siber dan 
sandi, rekomendasi security clearance dan crypto clearance, melakukan 
verifikasi dan penilaian angka kredit Jabatan fungsional siber dan sandi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1=100) 

Kepala Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber 
dan Sandi bertanggungjawab kepada Direktorat pengendalian sumber daya 
manusia dan deputi bidang pemantauan dan pengendalian. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1=450) 

Kepala Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber 
dan Sandi mempunyai wewenang dalam merencanakan pekerjaan yang 
dilaksanakan oleh bawahan, menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka 
pendek, dan menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan dalam evaluasi 
perencanaan dan pemanfaatan SDM, sanksi terhadap pelanggaran dan 
penyimpangan, pengawasan dan evaluasi, penelitian personil SDM siber dan 
sandi, rekomendasi security clearance dan crypto clearance, melakukan 
verifikasi dan penilaian angka kredit Jabatan fungsional siber dan sandi 
evaluasi perencanaan dan pemanfaatan SDM, sanksi terhadap pelanggaran 
dan penyimpangan, pengawasan dan evaluasi, penelitian personil SDM siber 
dan sandi, rekomendasi security clearance dan crypto clearance. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber 
dan Sandi mempunyai hubungan dengan pejabat penyelia yang kelasnya 
lebih tinggi seperti Eselon I dan II di lingkungan BSSN. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Kepala Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber 
dan Sandi memiliki hubungan yang bertujuan untuk membahas pekerjaan di 
lingkup Pemantauan SDM Keamanan Siber dan Sandi. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4=505) 

Kepala Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber 
dan Sandi mempunyai tingkat kesulitan dalam mengarahkan pekerjaan dasar 
di lingkungan Pemantauan SDM Keamanan Siber dan Sandi pada keas 11 atau 
12. 



 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2=575) 

Kepala Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber 
dan Sandi yang diselia meliputi mengarahkan pejabat penyelia bawahan yang 
menangani pekerjaan kelas 8 atau yang lebih rendah, dimana 
pengkoordinasian pekerjaan yang dilakukan unit bawahan memerlukan upaya 
yang berkelanjutan guna memastikan ketepatan dalam pemantauan SDM 
Keamanan Siber dan Sandi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Manusia  
     Keamanan Siber dan Sandi 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantuan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

350 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2105    

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantuan dan 

Pengendalian 
 

ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Dr. Suharyanto, S.E.,M.M) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi  
  Keamanan Modul Sandi 

Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan, menyusun, dan melaksanakan kebijakan tentang sertifikasi dan 
standardisasi keamanan modul sandi sesuai ketentuan yang berlaku untuk 
memberikan jaminan keamanan modul sandi bagi setiap penggunanya 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan kebijakan teknis standarisasi modul sandi sesuai prosedur 

yang telah ditetapkan sebagai pedoman pengguna modul sandi 
2. Menyusun standar keamanan modul sandi sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai pedoman penyusunan modul sandi 
3. Menyiapkan kebijakan teknis sertifikasi keamanan modul sandi sebagai 

pedoman penyelenggaraan layanan sertifikasi keamanan modul sandi 
4. Menyelenggarakan layanan sertifikasi keamanan modul sandi untuk 

menilai keamanan modul sandi 
5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

10. Bekerjasama dengan laboratorium pengujian di bidang uji keamanan 
modul sandi 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan bahan kebijakan teknis  standarisasi modul sandi 
2. Kelengkapan dan keakuratan konsep Peraturan Kepala BSSN tentang 

Standar Keamanan Modul Sandi dan Sertifikasi Keamanan Modul Sandi 
3. Kelengkapan bahan kebijakan teknis urusan sertifikasii modul sandi 
4. Kelancaran dan kevalidan laporan layanan sertifikasi keamanan perangkat 

Modul Sandi 



5. Kelancaran penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah atau 
lainnya yang terkait 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan kebijakan teknis urusan  standarisasi modul sandi 
2. Konsep Peraturan Kepala BSSN tentang  Standar Keamanan Modul Sandi 

dan Sertifikasi Keamanan Modul Sandi 
3. Bahan kebijakan teknis urusan  sertifikasii modul sandi 
4. Laporan layanan sertifikasi keamanan perangkat Modul Sandi 
5. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
6. SKP Pribadi dan Bawahan 
7. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
8. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
9. Laporan pelaksanaan tugas 
10. Dokumen kerja sama dengan laboratorium pengujian di bidang uji keamanan 

modul sandi 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Kepala Subdirektorat Fasilitas Standardisasi dan Sertifikasi Keamanan 
Modul Sandi mengarahkan pekerjaan teknis yang rumit berupa sertifikasi 
modul sandi, dengan adanya sertifikasi modul sandi maka akan mengetahui 
tingkat keamanan modul sandi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subdirektorat Fasilitas Standardisasi dan Sertifikasi Keamanan 
Modul Sandi bertanggungjawab kepada Direktorat Pemantauan dan 
Pengendalian Produk Keamanan Siber dan Sandi dan Deputi Bidang 
Pemantauan dan Pemulihan. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Kepala Subdirektorat Fasilitas Standardisasi dan Sertifikasi Keamanan 
Modul Sandi mempunyai wewenagn dalam merencanakan pekerjaan yang 
dilaksanakan oleh bawahan, menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka 
pendek, dan menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan dalam sertifikasi 
modul sandi. Sertifikasi yang dimaksud seperti menentukan tingkat keamanan 
modul sandi. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Subdirektorat Fasilitas Standardisasi dan Sertifikasi Keamanan 

Modul Sandi mempunyai hubungan dengan pejabat kelasnya lebih tinggi 
seperti Eselon I dan II di lingkungan BSSN. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Kepala Subdirektorat Fasilitas Standardisasi dan Sertifikasi Keamanan 
Modul Sandi mempunyau hubungan dengan tujuan untuk membahas 
pekerjaan di lingkup fasilitasi standardisasi dan sertifikasi keamanan modul 
sandi. 

 



E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 
Subdirektorat Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Keamanan Modul 

Sandi mempunyai tingkat kesulitan dalam mengarahkan pekerjaan dasar di 
lingkungan fasilitasi dan sertifikasi keamanan modul sandi pada kelas 9 atau 
10. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2 = 575) 

Kepala Subdirektorat Fasilitas Standardisasi dan Sertifikasi Keamanan 
Modul Sandi  yagn diselia dalam mengarahkan pejabat penyelia bawahan 
yang menangani pekerjaan kelas 8 atau yang lebih rendah,dimana 
pengkoordinasian pekerjaan yang dilakukan unit bawahan memerlukan upaya 
yang berkelanjutan guna menentukan standar keamanan modul sandi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi  
  Keamanan Modul Sandi 

Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2255 
 

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 
 

ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Dr. Suharyanto, S.E.M.M..) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi  
  Keamanan Perangkat Teknologi Informasi 

Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan, menyusun, dan melaksanakan kebijakan tentang sertifikasi dan 
standardisasi Keamanan perangkat teknologi informasi sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk memberikan jaminan keamanan perangkat TIK bagi setiap 
penggunanya 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan kebijakan teknis standarisasi keamanan perangkat TI sebagai 

pedoman keamanan perangkat TI 
2. Menyusun standar keamanan perangkat TI sebagai acuan dalam 

sertifikasi perangkat TI 
3. Menyiapkan kebijakan teknis sertifikasi keamanan perangkat TI sebagai 

pedoman penyelenggaraan layanan sertifikasi keamanan perangkat TI 
4. Menyelenggarakan layanan sertifikasi keamanan perangkat TI untuk 

menilai keamanan perangkat TI 
5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

10. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah yg membidangi 
standardisasi nasional untuk berkolaborasi, menambah wawasan, dan 
sharing knowledge 

11. Bekerjasama dengan laboratorium pengujian di bidang uji keamanan 
perangkat TI 

12. Melakukan dan mengembangkan metode pengujian dan validasi 
keamanan perangkat TI sesuai dengan perkembangan perangkat TI 
sebagai pembaharuan metode dan validasi 



13. Menilai persyaratan dokumen untuk pelaksanaan sertifikasi keamanan 
perangkat TI sesuai pedoman dalam rangka memenuhi persyaratan 
sertifikasi 

14. Menentukan level keamanan dari hasil pengujian sertifikasi keamanan 
perangkat TI sesuai pedoman sebagai ketetapan hasil sertifikasi 

15. Menyusun protection profile keamanan perangkat TI 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan penyusunan kebijakan teknis standardisasi keamanan 

perangkat TI 
2. Kelengkapan standar dan serifikasi  keamanan perangkat TI 
3. Ketepatan dan kelangkapan kebijakan teknis sertifikasi keamanan 

perangkat TI 
4. Kevalidan hasil sertifikasi keamanan perangkat TI 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Bahan kebijakan teknis urusan  standarisasi keamanan perangkat TI 
2. Dokumen Konsep Peraturan Kepala BSSN tentang  Standar dan Sertifikasi 

keamanan perangkat TI 
3. Bahan kebijakan teknis urusan  sertifikasi keamanan perangkat TI 
4. Laporan layanan sertifikasi keamanan perangkat TI 
5. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
6. SKP Pribadi dan Bawahan 
7. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
8. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
9. Laporan pelaksanaan tugas 
10. Dokumen bukti kerjasama dengan instansi pemerintah terkait 
11. Dokumen bukti kerjasama dengan  laboratorium pengujian 
12. Pengembangan metode pengujian dan validasi keamanan perangkat TI 
13. penilaian dokumen 
14. level keamanan 
15. protection profile 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Kepala Subdirektorat Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Keamanan 
Perangkat Teknologi Informasi mengarahkan pekerjaan teknis yang rumit 
berupa standardisasi dan sertifikasi keamanan perangkat TI, dengan adanya 
sertifikasi modul sandi maka akan mengetahui tingkat keamanan modul 
sandi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subdirektorat Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Keamanan 
Perangkat Teknologi Informasi bertanggungjawab kepada Direktorat 
Pemantauan dan Pengendalian Produk Keamanan Siber dan Sandi dan 
Deputi Bidang Pemantauan dan Pemulihan. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Kepala Subdirektorat Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Keamanan 
Perangkat Teknologi Informasi mempunyai wewenagn dalam merencanakan 



pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan, menetapkan dan menyesuaikan 
prioritas jangka pendek, dan menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan dalam  
standarisasi dan sertifikasi perangkat keamanan teknologi informasi. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Subdirektorat Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Keamanan 

Perangkat Teknologi InformasiHubungan dengan bawahan dalam unit 
organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat yang mengawasi unit 
organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau dengan staf administrasi 
dan penunjang yang berada dalam organisasi yang sama dengan penyelia 
mempunyai hubungan bersifat informal dan terjadi secara perseorangan di 
tempat kerja, dalam rapat rutin, atau melalui telepon. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Kepala Subdirektorat Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Keamanan 
Perangkat Teknologi Informasi memiliki hubungan untuk membahas 
pekerjaan di lingkup fasilitasi standardisasi dan sertifikasi perangkat 
keamanan teknologi informasi. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kepala Subdirektorat Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Keamanan 
Perangkat Teknologi Informasi  mempunyai tingkat kesulitan dalam 
mengarahkan pekerjaan dasar di lingkungan standardisasi dan sertifikasi 
keamanan perangkat TI pada kelas 9 dan 10 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2 = 575) 

Kepala Subdirektorat Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Keamanan 
Perangkat Teknologi Informasi  mengarahkan pejabat penyelia bawahan yang 
menangani pekerjaan kelas 8 atau yang lebih rendah, dimana 
pengkoordinasian pekerjaan yang dilakukan unit bawahan memerlukan upaya 
yang berkelanjutan guna menentukan keamanan perangkat TI yang beredar 
di Indonesia. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi  
  Keamanan Perangkat Teknologi Informasi 

Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2255 
 

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Dr. Suharyanto, S.E.M.M..) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pengendalian Peredaran dan Evaluasi  
  Modul Sandi dan Perangkat Keamanan Teknologi Informasi 

Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengendalian peredaran, evaluasi dan dokumentasi data modul 
sandi dan keamanan informasi perangkat teknologi informasi sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar modul sandi dan perangkat 
keamanan TI yang beredar di Indonesia dapat dikendalikan dengan aman 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan konsep kebijakan teknis  pengendalian dan evaluasi modul 

sandi dan perangkat TI 
2. Melakukan pengelolaan dokumentasi data dan sistem informasi produk 

sandi dan perangkat TI yang sudah tersertifikasi sesuai dengan prosedur 
yang berlaku agar pengendalian produk dapat berjalan dengan baik 

3. Menyajikan hasil analisis peredaran dan pemanfaatan modul sandi dan 
perangkat TI 

4. Melakukan evaluasi pemanfaatan modul sandi dan perangkat TI sesuai 
dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku 

5. Melakukan pengendalian peredaran modul sandi dan perangkat TI sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

6. Bekerjasama Bekerjasama dengan instansi pemerintah yang membidangi 
perdagangan dan industri dalam rangka pelarangan dan pembatasan 
ekspor impor peredaran produk di Indonesia 

7. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

8. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

9. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

10. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

11. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan, keakuratan, dan kualitas konsep kebijakan pelarangan dan 

pembatasan 



2. Ketepatan, keakuratan, dan kualitas konsep kebijakan teknis 
pengendalian peredaran dan evaluasi pemanfaatan modul sandi dan 
perangkat TI 

3. keamanan, kelengkapan, keutuhan dokumentasi data dan sistem 
informasi peredaran dan pemanfaatan modul sandi dan perangkat TI 

4. kualitas, ketepatan, dan keakuratan hasil analisis data peredaran dan 
pemanfaatan modul sandi dan perangkat TI 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan konsep kebijakan teknis urusan pengendalian peredaran dan evaluasi 

modul keamanan TI dan modul sandi 
2. Hasil pengelolaan dokumentasi data dan sistem informasi modul sandi dan 

keamanan perangkat TI yang tersertifikasi 
3. Laporan hasil analisis peredaran dan pemanfaatan modul sandi dan 

perangkat TI 
4. Laporan hasil evaluasi pemanfaatan modul sandi dan perangkat TI 
5. Laporan pengendalian peredaran modul sandi dan perangkat TI, sebaran 

modul sandi dan perangkat TI 
6. Kerjasama dala rangka pelarangan dan pembatasan peredaran modul sandi 

dan perangkat TI 
7. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
8. SKP Pribadi dan Bawahan 
9. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
10. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
11. Laporan pelaksanaan tugas 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

kegiatan pengendalian peredaran dan evaluasi modul sandi berdampak 
menunjang dan cukup mempengaruhi kantor lapangan, kantor daerah, atau 
operasi dan sasaran kantor lapangan, atau segmen program yang setara 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Jabatan Subdirektorat Pengendalian Peredaran dan Evaluasi Modul Sandi 
dan Keamanan Perangkat TI bertanggung jawab kepada Direektur 
Pemantauan dan Pengendalian Produk Keamanan Siber dan Sandi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

wewenang yang paling tepat untuk jabatan Subdirektorat Pengendalian 
Peredaran dan Evaluasi Modul Sandi dan Keamanan Perangkat TI adalah 
wewenang 1. 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Subdirektorat Pengendalian Peredaran dan Evaluasi Modul 

Sandi dan Keamanan Perangkat TI berhubungan dengan 
stakeholder/instansi pengguna modul sandi dan keamanan perangkat TI. 

 
 
 



b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 
Kepala Subdirektorat Pengendalian Peredaran dan Evaluasi Modul 

Sandi dan Keamanan Perangkat TI menjamin bahwa informasi yang 
diberikan kepada pihak luar tepat dan konsisten, untuk merencanakan dan 
mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar 
organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kepala Subdirektorat Pengendalian Peredaran dan Evaluasi Modul Sandi 
dan Keamanan Perangkat TI mempunyai tingkat kesulitan dalam 
mengarahkan pekerjaan dasar di lingkungan Pengendalian Peredaran dan 
Evaluasi Modul Sandi dan Keamanan Perangkat TI pada kelas 9 dan 10  

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2 = 575) 

Koordinasi yang diperlukan untuk memastikan konsistensi produk, jasa, 
penafsiran atau nasihat terhadap kesesuaian output unit lain dan dengan 
standar atau kebijakan instansi. Pejabat penyelia berkoordinasi dengan 
pejabat penyelia dari unit lain untuk menangani persyaratan dan masalah 
yang mempengaruhi pihak lain di luar organisasi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pengendalian Peredaran dan Evaluasi  
      Modul Sandi dan Perangkat Keamanan Teknologi Informasi 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2255 
 

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 
 

ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Dr. Suharyanto, S.E.M.M..) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pengendalian Informasi 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengendalian, penanganan laporan atau pengaduan masyarakat 
terkait informasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 
pembuatan kriteria dan rekomendasi pemblokiran situs/blog/media sosial terkait 
informasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan 
koordinasi terkait informasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dengan instansi berwenang dengan cara menyusun, 
mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan 
teknis sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengendalikan 
kejahatan siber 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan  konsep kebijakan teknis berupa pedoman pengendalian 

informasi yang beredar melalui media sesuai dengan prosedur sebagai 
pedoman dalam melakukan pengendalian informasi 

2. Memonitor informasi yang beredar melalui media sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan untuk mencegah informasi-informasi yang tidak benar dan 
bermuatan negatif tersebar secara meluas 

3. Menangani laporan atau pengaduan masyarakat terhadap konten yang 
mengandung unsur provokatif, agitasi, propaganda, dan konten lainnya 
yang melanggar peraturan perundang-undangan untuk ditindaklanjuti dan 
dinilai 

4. Memberikan rekomendasi pemblokiran kepada Kementerian Kominfo 
terhadap konten yang mengandung unsur provokatif, agitasi, propaganda, 
dan konten lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan 

5. Melakukan Analisis terhadap informasi negatif untuk dapat ditentukan 
counter terhadap informasi negatif 

6. Melakukan Framming dan priming dalam mengendalikan informasi negatif 
melalui media untuk menciptakan situasi pemberitaan informasi yang 
kondusif dan terkendali 

7. Melakukan Edukasi kepada masyarakat dalam memilih, menilai dan 
mengklarifikasi informasi yang tidak benar untuk menghindari penyesatan 
informasi/hoaxc dan menghadapi Hoax dengan rileks dan tidak mudah 
terpancing 

8. Menyusun Program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

9. Menetapkan Sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 



10. Melakukan Coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

11. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

13. Menyusun parameter dan kriteria pengendalian informasi sebagai acuan 
dalam pelaksanaan pengendalian informasi 

14. Melakukan analisis dalam penentuan konten sebagai tindaklanjut dalam 
monitoring informasi yang beredar 

15. Menyajikan dan memberikan klarifikasi atas informasi negatif yang 
beredar melalui media di masyarakat 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kualitas konsep kebijakan teknis pengendalian informasi yang beredar 

melalui media 
2. Kelancaran, keamanan, dan kualitas  pengendalian informasi yang 

beredar melalui media 
3. Kelancaran, kesesuaian, kualitas penanganan laporan atau pengaduan 

masyarakat terhadap konten yang mengandung unsur provokatif, agitasi, 
propaganda, dan konten lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 

4. Keakuratan pemberian rekomendasi pemblokiran kepada Kementerian 
Kominfo terhadap konten yang mengandung unsur provokatif, agitasi, 
propaganda, dan konten lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan kebijakan teknis berupa pedoman pengendalian informasi yang 

beredar di media 
2. pelaksanaan pengendalian informasi 
3. Hasil analisis penangangan laporan dan pengaduan 
4. bahan laporan pengaduan terhadap konten media yang bertentangan dengan 

peraturan perundangan 
5. Laporan kegiatan penapisan konten terhadap berita yang menyudutkan 

pemerintah 
6. Hasil framming dan primming 
7. dokumentasi edukasi kegiatan menghadapi Hoax 
8. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
9. SKP Pribadi dan Bawahan 
10. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
11. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
12. Laporan pelaksanaan tugas 
13. parameter dan kriteria pengendalian informasi 
14. hasil analisis konten 
15. Hasil penyajian dan klarifikasi informasi negatif 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Kegiatan Subdirektorat Pengendalian Informasi berdampak menunjang 
dan cukup mempengaruhi kantor lapangan, kantor daerah, atau operasi dan 
sasaran kantor lapangan, atau segmen program yang setara 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Jabatan Subdirektorat Pengendalian Informasi merupakan jabatan esolon 
3, bertanggung jawab kepada suatu jabatan yang berada pada dua atau 
beberapa tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

wewenang yang paling tepat untuk jabatan Subdirektorat Pengendalian 
Informasi adalah wewenang 1 

. 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Jabatan Subdirektorat Pengendalian Informasi berhubungan dengan 

wartawan media massa lokal 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Subdirektorat Pengendalian Informasi menjamin bahwa informasi yang 
diberikan kepada pihak luar tepat dan konsisten, untuk merencanakan dan 
mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar 
organisasi bawahan, dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Subdirektorat Pengendalian Informasi mengarahkan pekerjaan jabatan 
Kelas 9 atau 10 atau yang setara 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2 = 575) 

Subdirektorat Pengendalian Informasi memerlukan koordinasi yang 
diperlukan untuk memastikan konsistensi produk, jasa, penafsiran atau 
nasihat terhadap kesesuaian output unit lain dan dengan standar atau 
kebijakan instansi. Pejabat penyelia berkoordinasi dengan pejabat penyelia 
dari unit lain untuk menangani persyaratan dan masalah yang mempengaruhi 
pihak lain di luar organisasi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pengendalian Informasi 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2255 
 

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Dr. Suharyanto, S.E.M.M..) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Investigasi dan Dukungan Penyidikan 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan investigasi terhadap penyimpangan penyelenggaraan persandian 
dan sumber daya persandian, serta kerja sama dan dukungan penyidikan tindak 
pidana kejahatan siber sesuai dengan prosedur dan ketentuan untuk mendukung 
penegakan hukum di bidang siber 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan  konsep kebijakan teknis investigasi dan dukungan 

penyidikan di bidang siber di Indonesia sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan sebagai pedoman 

2. Melaksanakan investigasi terhadap dugaan penyimpangan pemanfaatan 
materiil sandi sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagai bentuk 
pengendalian terhadap penyimpangan penyelenggaraan dan 
pemanfaatan sumber daya persandian 

3. Memberikan dukungan penyidikan  terhadap tindak pidana di bidang 
informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum 

4. Melakukan kerjasama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan 
Penyidik Polri sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam rangka 
mendukung penyidikan 

5. Melakukan Identifikasi dan menentukan apakah insiden keamanan 
merupakan indikasi adanya pelanggaran hukum yang memerlukan 
tindakan hukum yang spesifik 

6. Mengidentifikasi mengumpulkan, dan menyita bukti dokumenter atau fisik, 
untuk memasukkan media digital dan log yang terkait dengan kejadian 
intrusi, penyelidikan, dan operasi cyber 

7. Menilai perilaku korban, saksi, atau tersangka individu yang terkait dengan 
investigasi dan penyelidikan penyimpangan penyelenggaraan persandian 
atau sumber daya persandian 

8. Menentukan tingkat ancaman dan dampak untuk mengurangi risiko atas 
terjadinya penyimpangan penyelenggaraan persandian dan kejahatan 
siber 

9. Menentukan rekomendasikan tindakan atau tindakan pencegahan untuk 
mengurangi risiko atas terjadinya penyimpangan penyelenggaraan 
persandian dan kejahatan siber 

10. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan investigasi dan dukungan 
penyidikan sebagai kendali dan perbaikan pelaksaan investigasi dan 
dukungan penyidikan 

11. Mengembangkan rencana untuk menyelidiki dugaan 
kejahatan/pelanggaran/aktivitas mencurigakan yang memanfaatkan 
penggunaan komputer/internet 
 



B. TANGGUNG JAWAB 
1. ketepatan konsep kebijakan teknis investigasi dan penyidikan di bidang 

siber 
2. kelancaran dan ketepatan investigasi terhadap dugaan penyimpangan 

pemanfaatan materiil sandi 
3. kelancaran dan keakuratan penyidikan tindak pidana di bidang informasi 

dan transaksi elektronik 
4. keefektifan kerjasama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan 

instansi terkait 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan kebijakan teknis urusan investigasi dan dukungan penyidikan di bidang 

siber di Indonesia 
2. bahan laporan hasil investigasi dugaan penyimpangan dalam 

penyelenggaraan persandian dan kejahatan siber. 
3. dukungan penyidikan dan saksi ahli terhadap tindak pidana di bidang 

informasi dan transaksi elektronik 
4. Kerjasama dengan PPNS dan Penyidik Polri 
5. Rekomendasi hasil identifikasi insiden keamanan 
6. Dokumen atau media bahan bukti sebagai bahan investigasi penyelidikan dan 

analisis 
7. Hasil analisis perilaku korban, saksi atau tersangka individu untuk 

menentukan motivasi perilaku 
8. Hasil analisis dampak terjadinya penyimpangan penyelenggaraan persandian 

dan kejahatan siber 
9. Rekomendasi tindakan 
10. laporan hasil monitoring dan evaluasi 
11. Rencana pengembangan penyidikan 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Kepala Subdirektorat Investigasi dan Dukungan Penyidikan melaksanakan 
pekerjaan yang diarahkan bersifat prosedural, rutin, yaitu melakukan 
investigasi terhadap penyimpangan penyelenggaraan persandian dan sumber 
daya persandian, serta kerja sama dan dukungan penyidikan tindak pidana 
kejahatan siber. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subdirektorat Investigasi dan Dukungan Penyidikan bertanggung 
jawab kepada Direktur Pengendalian Informasi, Investigasi dan Forensik 
Digital, jabatan yang berada pada dua tingkat di bawah Deputi Pemantauan 
dan Pengendalian 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Kepala Subdirektorat Investigasi dan Dukungan Penyidikan melaksanakan 
tugas menyiapkan, memonitor dan mengevaluasi konsep dan pelaksanaan 
kebijakan teknis investigasi dan dukungan penyidikan di bidang siber, 
mengidentifikasi dan menyita bukti kasus cyber, menilai perilaku korban, 
saksi, atau tersangka dan menentukan tingkat ancaman dan dampak serta 
rekomendasi tindakan atau tindakan pencegahan kejahatan siber.. 



D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 
a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 

Pekerjaan Kepala Subdirektorat Investigasi dan Dukungan Penyidikan 
berhubungan dengan kepentingan publik. Hubungan dapat bersifat 
informal, dalam konferensi dan dalam rapat atau berlangsung melalui 
telepon, televisi, radio atau cara lain yang serupa, dan ada kalanya 
memerlukan persiapan khusus. Hubungan dengan internal BSSN, 
pemerintah, publik dan melakukan kerjasama dengan Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik Polri sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan dalam rangka mendukung penyidikan 

b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 
Kepala Subdirektorat Investigasi dan Dukungan Penyidikan membahas 

pekerjaan untuk melaksanakan tugas investigasi dan dukungan penyidikan 
terhadap pihak internal maupun pihak eksternal 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kepala Subdirektorat Investigasi dan Dukungan Penyidikan mengalami 
kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan staf atau jabatan di unit kerja 
lainnya. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2 = 575) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) oleh Kepala Subdirektorat Investigasi 
dan Dukungan Penyidikan meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara seperti membuat konsep kebijakan teknis 
investigasi dan penyidikan di bidang siber, mengatur kelancaran dan 
ketepatan investigasi dan penyidikan. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pengendalian Informasi 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2255 
 

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Dr. Suharyanto, S.E., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Forensik Digital dan Analisis  
   Kripto 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan analisis penyandian dan forensik digital terhadap bukti digital 
dalam rangka mendukung pembuktian tindak pidana kejahatan siber sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan agar terdukungnya fungsi penyidikan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan  konsep kebijakan teknis analisis kripto dan forensik digital 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam rangka pembuktian 
kejahatan siber 

2. Melakukan analisis bukti digital sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
sebagai dukungan hukum 

3. Melakukan digital forensik kejahatan siber sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan sebagai bahan dukungan penyidikan 

4. Melakukan pengamanan bukti digital kasus kejahatan siber sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan sebagai bentuk dukungan hukum 

5. Melakukan analisis kripto, analisis stegano (code breaking) sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan dalam rangka mendukung penyidikan 

6. Menyusun Program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

7. Menetapkan Sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

8. Melakukan Coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

9. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

11. Mengumpulkan dan mempertahankan bukti digital yang digunakan dalam 
penuntutan kejahatan komputer sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku sebagai bahan analisis 

12. Melakukan analisis file log, bukti, dan informasi lainnya untuk mengetahui 
metode terbaik untuk mengidentifikasi pelaku gangguan jaringan atau 
kejahatan lainnya 



13. Melakukan manajemen bukti digital sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku sebagai jaminan kepatuhan pelaksanaan penyidikan dan 
investigasi 

14. Melakukan pemeliharaan barang bukti dengan melakukan imaging untuk 
menjmain keamanan barang bukti 

15. Melakukan pengamanan barang bukti secara fisik maupun kriptografi 
untuk menjamin keamanan barang bukti 

16. Mengembangkan model statistik dan matematik untuk analisis data dan 
penyelesaian masalah keamanan 

17. Mengevaluasi ,menganalisis, dan menargetkan kelemahan-kelemahan 
dalam sistem keamanan kriptografis dan algoritma 

18. Memberikan dukungan teknis analisis kripto kepada pemangku 
kepentingan 

19. Mengembangkan perangkat analisis kripto untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan analisis kripto 

20. Memberikan rekomendasi terkait metode dan aplikasi kripto yang 
dibutuhkan untuk penegakan hukum 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. kualitas, ketepatan, dan keakuratan konsep kebijakan teknis analisis kripto 

dan forensik digital 
2. kualitas, kebenaran, ketepatan, dan keakuratan analisis bukti digital 
3. kualitas, kebenaran, ketepatan, dan keakuratan digital forensik kejahatan 

siber 
4. keamanan bukti digital kasus kejahatan siber 
5. keakuratan analisis kripto, analisis stegano (code breking) 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Bahan konsep kebijakan teknis urusan analisis kripto dan digital forensik 
2. bahan laporan analisis bukti digital 
3. bahan laporan hasil digital forensik kejahatan siber di 
4. bahan laporan pengamanan bukti digital kasus kejahatan siber di Indonesia 
5. bahan laporan analisis kripto/analisis stegano, dan analisis stegano 
6. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
7. SKP Pribadi dan Bawahan 
8. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
9. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
10. Laporan pelaksanaan tugas 
11. bukti digital 
12. Hasil analisis 
13. pelaksanaan manajemen bukti digital 
14. imaging barang bukti 
15. barang bukti aman 
16. Metode analisis data 
17. Hasil analisis kelemahan sistem keamanan kriptografis dan algoritma 
18. dukungan analisis kripto 
19. perangkat analisis kripto 
20. Rekomendasi metode dan aplikasi kripto 
 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Kepala Subdirektorat Forensik Digital dan Analisis Kripto melaksanakan 
pekerjaan yang diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal 
memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit 
organisasi terkecil di dalam organisasi yaitu melakukan analisis penyandian 
dan forensik digital terhadap bukti digital dalam rangka mendukung 
pembuktian tindak pidana kejahatan siber. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subdirektorat Forensik Digital dan Analisis Kripto bertanggung 
jawab kepada Direktur Pengendalian Informasi, Investigasi dan Forensik 
Digital, yang berada pada dua tingkat di bawah Deputi Pemantauan dan 
Pengendalian yang tingkatnya setara atau lebih tinggi dalam mata rantai 
pengawasan langsung, yang merupakan jabatan struktural tertinggi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Kepala Subdirektorat Forensik Digital dan Analisis Kripto melaksanakan 
tugas menyiapkan  konsep kebijakan teknis analisis kripto dan forensik digital, 
menganalisis bukti digital dan analisis kripto, analisis stegano (code 
breaking), menyusun Program kerja tahunan, sasaran kinerja sesuai renstra, 
coaching, counseling, dan mentoring berkaitan dengan tugasnya. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-2 = 50) 
Kepala Subdirektorat Forensik Digital dan Analisis Kripto berhubungan 

dengan kepentingan publik meliputi internal BSSN, pemerintah, POLRI, 
korban, saksi mata, tersangka, dan lain sebagainya. Hubungan dapat 
bersifat informal, dalam konferensi dan dalam rapat atau berlangsung 
melalui telepon, televisi, radio atau cara lain yang serupa, dan ada kalanya 
memerlukan persiapan khusus 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 75) 

Kepala Subdirektorat Forensik Digital dan Analisis Kripto membahas 
pekerjaan untuk memberikan pelayanan forensik digital dan analisis kripto; 
menjamin kualitas, ketepatan, dan keakuratan konsep maupun 
pelaksanaan kebijakan teknis analisis kripto dan forensik digital 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kepala Subdirektorat Forensik Digital dan Analisis Kripto mengalami 
kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan staf maupun jabatan dari unit 
kerja lainnya. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2 = 575) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) oleh Kepala Subdirektorat Forensik 
Digital dan Analisis Kripto meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara seperti menyiapkan bahan konsep kebijakan 
teknis urusan analisis kripto dan digital forensik, bahan laporan analisis bukti 
digital dan analisis kripto/analisis stegano, dan analisis stegano, program 
kerja tahunan, dan lain-lain. 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pengendalian Informasi 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 50   Tingkat faktor 4A- 2 

  b. Tujuan Hubungan 75   Tingkat faktor 4B- 2 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2255 
 

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Dr. Suharyanto, S.E., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur 
Unit Kerja  : Pusdatik 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan penyiapan, pemeliharaan, pemutakhiran, fasilitasi, dan 
penjaminan keberlangsungan infrastruktur teknologi informasi komunikasi untuk 
layanan internal dengan cara menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan 
melaporkan sesuai dengan standar tata kelola TIK untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan usulan kebijakan dan standar infrastruktur TIK sesuai dengan 

metode yang ditetapkan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 
bidang infrastruktur 

2. Melaksanakan perencanaan pembaharuan teknologi infrastruktur TI 
sesuai dengan perkembangan teknologi terkini dalam menunjang 
pelaksanaan layanan data center dan keamanan TIK 

3. Menyelenggarakan operasional konfigurasi perangkat keamanan 
insfrastruktur TI terhadap hak akses tiap End User ke aplikasi sesuai 
dengan kebutuhan dalam rangka penyiapan infrastruktur 

4. Menyelenggarakan perubahan konfigurasi pada perangkat jaringan 
infrastruktur sesuai dengan kebutuhan akses dalam menunjang layanan 
operasional data center dan keamanan TIK 

5. Melakukan operasional terhadap jaringan telepon dan video yang 
terintegrasi ke dalam sistem infrastruktur untuk menunjang koordinasi dan 
pelaksanaan tugas BSSN 

6. Menyediakan sistem atau server untuk aplikasi yang berjalan di atas 
aplikasi berbasis teknologi windows dan non windows sesuai dengan 
kebutuhan dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan elektronik 

7. Melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur TIK, data center dan 
semua sistem atau server yang menggunakan Operating System 
Windows dan Non-Windows sesuai dengan prosedur dalam menunjang 
pelaksanaan layanan operasional TIK 

8. Menganalisis kebutuhan kapasitas disk yang diperlukan pada tiap sistem 
sesuai dengan metode analisis yang ditetapkan dalam rangka mendukung 
kelancaran layanan operasional TIK 

9. Melakukan pemantauan guna menjamin kesiapan operasional terhadap 
infrastruktur jaringan teknologi informasi komunikasi 

10. Melakukan penggantian storage/harddisk pada saat terjadi kerusakan 
sesuai dengan kebutuhan/hasil investigasi kerusakan dalam rangka 
mendukung pelayanan operasional TIK yang maksimal 

11. Mengevaluasi pelaksanaan manajemen infrastruktur, meliputi 
perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penggantian sesuai dengan 
metode yang ditetapkan dalam rangka mendukung kualitas pelayanan 
operasional TIK selanjutnya 



12. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

13. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

14. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

15. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

16. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

17. Menyusun dan mengevaluasi rencana strategis dan arsitektur teknologi 
informasi komunikasi 

18. Menyelenggarakan dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen fasilitas 
infrastruktur teknologi informasi komunikasi yang meliputi perencanaan, 
pengadaan, pemeliharaan, dan penggantian sesuai dengan metode 

19. Menyediakan infrastruktur TIK termasuk layanan internet, line, dan mobile 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. keharmonisan dan ketepatan konsep kebijakan teknis bidang infratruktur 
2. kesesuaian dan ketersediaan operasional konfigurasi perangkat 

keamanan infrastruktur TI 
3. kesesuaian pemeliharaan terhadap semua sistem server OS Windows 

atau Non-Windows 
4. kesesuaian dan ketepatan analisis kebutuhan kapasitas disk yang 

diperlukan pada tiap sistem 
5. kesesuaian dan ketepatan evaluasi manajemen infrastruktur 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Usulan dan standar infrastruktur TIK 
2. blueprint perencanaan pembaharuan teknologi infrastruktur TI 
3. Laporan reguler mengenai perubahan konfigurasi yang terjadi dalam hal 

pembaharuan atau penyesuaian terhadap hak akses pada tiap perangkat 
keamanan infrastruktur TI 

4. Laporan perubahan konfigurasi perangkat jaringan infrastruktur 
5. Beroperasionalnya jaringan telepon dan video yang terintegrasi kedalam 

sistem infrastruktur TIK 
6. Dokumentasi total jumlah sistem atau server yang menggunakan Operating 

System berbasiskan non Windows, termasuk versi-nya 
7. Laporan status hardening dari setiap server yang menggunakan Operating 

System berbasiskan non Windows 
8. dokumen analisis kebutuhan kapasitas disk yang diperlukan pada tiap sistem 
9. Laporan reguler kesiapan operasional infrastruktur pusdatik 
10. Laporan kondisi tiap Hard Disk pada masing-masing Storage 



11. Laporan evaluasi manajemen infrastruktur 
12. Program kerja tahunan 
13. SKP Pribadi dan Bawahan 
14. Hasil coaching, counseling dan mentoring 
15.  Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
16. Laporan pelaksanaan tugas 
17. rencana strategis dan arsitektur teknologi informasi komunikasi 
18. penyelenggaraan manajemen fasilitas infrastruktur TIK BSSN 
19. layanan infrastruktur TIK 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Kepala Bidang Infrastruktur mengarahkan pekerjaan yang bersifat 
prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk kepada 
orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 
Dampaknya adalah memudahkan pekerjaan orang lain dalam unit organisasi 
langsung, memberikan respon kepada permintaan atau kebutuhan spesifik 
dari pegawai, atau hanya mempengaruhi fungsi tertentu yang terlokalisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Bidang Infrastruktur bertanggung jawab kepada suatu jabatan 
yang berada pada dua atau beberapa tingkat di bawah jabatan struktural 
tertinggi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Wewenang Kepala Bidang Infrastruktur harus memenuhi : 1. Menjalankan 
wewenang manajerial untuk menetapkan rencana dan jadwal kerja tahunan 
dan multi tahun di lingkungan sendiri atau pekerjaan yang dikontrakkan. 2. 
Memastikan pelaksanaan (oleh unit organisasi yang lebih rendah atau yang 
lain) tujuan dan sasaran segmen program atau fungsi yang diawasi. 3. 
Menentukan tujuan dan sasaran yang perlu ditekankan, menentukan 
pendekatan atau solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah anggaran, dan 
merencanakan kebutuhan staf jangka panjang, termasuk apakah akan 
mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Bidang Infrastruktur memiliki hubungan dengan bawahan dalam 

unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat yang mengawasi 
unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau dengan staf 
administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang sama 
dengan penyelia. Hubungan bersifat informal dan terjadi secara 
perseorangan di tempat kerja, dalam rapat rutin, atau melalui telepon 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-2 = 30) 

Tujuan hubungan Kepala Bidang Infrastruktur adalah membahas 
pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar 
menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan 
untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 



E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 
Kepala Bidang Infrastruktur mengalami kesulitan dalam pengarahan 

pekerjaan dengan jabatan: Kelas 9 atau 10 atau yang setara 
 

F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2 = 575) 
Penyeliaan yang dilakukan Kepala Bidang Infrastruktur meliputi pekerjaan 

klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau 
kelas 10, atau pekerjaan kelas 6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia 
memiliki wewenang teknis yang penuh dan final terhadap pekerjaan tersebut, 
yang memerlukan koordinasi dan integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam 
unit kerja atau dengan unit kerja lain untuk guna menghasilkan produk/jasa 
akhir. Kepala Bidang Infrastruktur mengarahkan pejabat penyelia bawahan 
yang menangani pekerjaan kelas 8 atau yang lebih rendah, dimana 
pengkoordinasian pekerjaan yang dilakukan unit bawahan memerlukan upaya 
yang berkelanjutan guna memastikan standar kualitas dan jasa, ketepatan 
waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, dan kuantitas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur 
Unit Kerja  : Pusdatik  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2185 
 

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala Pusdatik 

 
ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Akhmad Toha, S.AP.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Aplikasi 
Unit Kerja  : Pusdatik 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan analisis kebutuhan, pembuatan, pengembangan, pemutakhiran, 
pengintegrasian, dan fasilitasi aplikasi serta pengelolaan pusat data teknologi 
informasi komunikasi untuk layanan internal dengan cara menyusun, 
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan sesuai dengan standar tata kelola 
TIK untuk kelancaran pelaksanaan tugas organisasi 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan usulan kebijakan dan standar pengelolaan data dan aplikasi 
sesuai dengan standar tata kelola TIK sebagai acuan atau pedoman 
dalam pelaksanaan kegiatan bidang aplikasi dan pusat data 

2. Melakukan analisa kebutuhan dan pengembangan aplikasi dan data 
center sesuai kebutuhan end user untuk mendukung tujuan organisasi 

3. Melakukan  eksplorasi aplikasi yang akan berjalan untuk dapat 
diintegrasikan kedalam sistem di infrastruktur TI 

4. Melakukan review dan eksplorasi terhadap aplikasi yang berjalan untuk 
dapat diintegrasikan kedalam sistem sesuai dengan perkembangan TIK 
untuk arah pengembangannya 

5. Melakukan administrasi teknis terhadap kebutuhan database terhadap 
semua sistem sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
sebagai pemenuhan terhadap standar tata kelola TIK 

6. Melakukan peninjauan regulasi keamanan yang diterapkan sesuai 
kebutuhan untuk diterapkan pada semua sistem baik aplikasi maupun 
infrastruktur TIK 

7. Melakukan pengujian kelayakan aplikasi dan infrastruktur TIK sesuai 
dengan rekomendasi pembaharuan regulasi dari hasil peninjauan untuk 
mendukung kemajuan organisasi 

8. Mengumpulkan semua dokumen parameter setting dari setiap aplikasi dan 
pendukung infrastruktur TIK sesuai dengan prosedur yang telah 
ditetapkan sebagai bahan pembuatan standar baku operasional kegiatan 

9. Menyelenggarakan manajemen resiko keamanan insfrastruktur TIK sesuai 
dengan dokumen manajemen resiko dalam rangka memitigasi dan 
meminimalisasi resiko 

10. Melakukan pengelolaan Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery 
Center) sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan sebagai back up 
dari data center 

11. Melakukan penyusunan dan evaluasi Disaster Recovery Plan (DRP) dan 
Bussiness Continuity Plan (BCP) 

12. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 



13. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

14. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

15. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

16. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

17. Mendokumentasikan parameter setting dan source code di setiap sistem 
aplikasi dan data center 

18. Mengimplementasikan standar keamanan informasi dan kepatuhan pada 
pengelolaan data dan aplikasi 

19. Melakukan inventarisasi dan dokumentasi kebutuhan dan penggunaan 
database terhadap semua sistem 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan penyusunan konsep kebijakan teknis bidang aplikasi dan pusat 

data 
2. Kesesuaian  pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan 
3. Ketepatan manajemen resiko keamanan insfrastruktur TIK 
4. Kesesuaian pengelolaan Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery 

Center) dengan Kebijakan Teknisnya 
5. Kesesuaian evaluasi terhadap Bidang Aplikasi dan Data Center dengan 

prosedur 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen kebijakan dan standar pengelolaan data dan aplikasi 
2. Dokumen hasil pengujian produk baru beserta kesimpulannya mengenai, 

apakah produk dengan teknologi terbaru dapat diimplementasikan didalam 
infrastruktur TI 

3. Dokumen berupa parameter yang harus disiapkan untuk melakukan integrasi 
suatu sistem baru kedalam sistem infrastruktur TIK 

4. integrasi aplikasi 
5. Dokumen parameter setting semua server database secara rinci, sebagai 

pedoman operasional 
6. dokumen kesesuaian regulasi keamanan dan rekomendasi pembaharuan 

regulasi 
7. dokumen pengujian kelayakan dan rekomendasi implementasi aplikasi dan 

infrastruktur TIK 
8. dokumen holistik parameter setting aplikasi dan pendukung insfrastruktur TIK 
9. dokumen penilaian aset dan resiko keamanan 
10. dokumen tata kelola DRC 
11. DRP dan BCP Pusdatik 
12. Program kerja tahunan 
13. SKP Pribadi dan Bawahan 
14. Hasil coaching, counseling dan mentoring 



15. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
16. Laporan pelaksanaan tugas 
17. dokumentasi paramter setting dan source code 
18. implementasi standar keamanan informasi pada pengelolaan data dan 

aplikasi 
19. inventarisasi dan dokumentasi kebutuhan dan penggunaan database 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Aplikasi mengarahkan pekerjaan 
yang bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau 
produk kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam 
organisasi. Dampaknya adalah memudahkan pekerjaan orang lain dalam unit 
organisasi langsung, memberikan respon kepada permintaan atau kebutuhan 
spesifik dari pegawai, atau hanya mempengaruhi fungsi tertentu yang 
terlokalisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Aplikasi bertanggung jawab kepada 
suatu jabatan yang berada pada dua atau beberapa tingkat di bawah jabatan 
struktural tertinggi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Wewenang Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Aplikasi harus 
memenuhi : 1. Menjalankan wewenang manajerial untuk menetapkan 
rencana dan jadwal kerja tahunan dan multi tahun di lingkungan sendiri atau 
pekerjaan yang dikontrakkan. 2. Memastikan pelaksanaan (oleh unit 
organisasi yang lebih rendah atau yang lain) tujuan dan sasaran segmen 
program atau fungsi yang diawasi. 3. Menentukan tujuan dan sasaran yang 
perlu ditekankan, menentukan pendekatan atau solusi terbaik untuk 
menyelesaikan masalah anggaran, dan merencanakan kebutuhan staf jangka 
panjang, termasuk apakah akan mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Aplikasi memiliki hubungan 

dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang 
setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, 
dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam 
organisasi yang sama dengan penyelia. Hubungan bersifat informal dan 
terjadi secara perseorangan di tempat kerja, dalam rapat rutin, atau melalui 
telepon. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Tujuan hubungan Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Aplikasi adalah 
membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk 
tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, 
dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada 
bawahan. 

 



E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 
Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Aplikasi mengalami kesulitan dalam 

pengarahan pekerjaan dengan jabatan: Kelas 9 atau 10 atau yang setara. 
 

F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2 = 575) 
Penyeliaan yang dilakukan Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Aplikasi 

meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara 
dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 6, kelas 7, atau kelas 8 
dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh dan final terhadap 
pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan integrasi pelaksanaan 
pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain untuk guna 
menghasilkan produk/jasa akhir. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan 
Aplikasi mengarahkan pejabat penyelia bawahan yang menangani pekerjaan 
kelas 8 atau yang lebih rendah, dimana pengkoordinasian pekerjaan yang 
dilakukan unit bawahan memerlukan upaya yang berkelanjutan guna 
memastikan standar kualitas dan jasa, ketepatan waktu, bentuk, prosedur, 
kesesuaian, dan kuantitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Aplikasi 
Unit Kerja  : Pusdatik  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2185 
 

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala Pusdatik 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Akhmad Toha, S.AP.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bidang Layanan Operasional 
Unit Kerja  : Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, melaksanakan dan melakukan evaluasi serta pelaporan 
pemonitoran keamanan siber nasional, pusat kontak siber dan layanan 
keamanan siber nasional sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
mendukung kegiatan keamanan siber nasional 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun konsep kebijakan teknis di bidang layanan operasional Pusat 

Operasi Keamanan Siber Nasional 
2. Menyelenggarakan layanan aktifitas harian Pusat Operasi Keamanan 

Siber 
3. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 

strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

4. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

6. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

8. Melakukan monitoring keamanan siber nasional sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku sebagai kendali terhadap serangan dan ancaman 
siber nasional 

9. Melakukan analisa, pengolahan, pertukaran dan penyajian data serta 
informasi yang dihasilkan oleh pelaksanaan monitoring keamanan siber 
nasional 

10. Memberikan asistensi dalam implementasi Pusat Operasi Keamanan 
Siber pada stakeholder sesuai dengan aturan yang berlaku 

11. Menjadi pusat kontak nasional penanganan insiden terkait dengan 
ancaman dan gangguan keamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi 
berbasis protokol internet untuk kemudian diteruskan kepada Deputi 
terkait untuk dilakukan pemulihan dan penanggulangan 

12. Menyusun Norma Standar Prosedur dan Kriteria monitoring keamanan 
siber nasional dan sentra informasi layanan keamanan siber nasional 
 



B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian dan ketepatan pembuatan kebijakan teknis di bidang layanan 

operasional Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 
2. Kelancaran dan keefektifan penyelenggaraan layanan aktifitas harian 

Pusat Operasi Keamanan Siber 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Kebijakan teknis layanan operasional Pusat Operasi Keamanan Siber 

Nasional 
2. Layanan aktivitas harian Pusat Operasi Keamanan 
3. SKP Pribadi dan Bawahan 
4. Laporan hasil coaching, counseling, dan mentoring 
5. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
6. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
7. Laporan pelaksanaan tugas 
8. Laporan harian monitoring keamanan siber nasional 
9. Laporan analisa monitoring keamanan siber nasional 
10. Asistensi implementasi SOC-SOC 
11. Layanan pusat kontak nasional keamanan siber 
12. NSPK layanan operasional keamanan siber 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Kepala Bidang Layanan Operasional memiliki pekerjaan bersifat teknis 
dan mempengaruhi suatu operasi atau sasaran kegiatan. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Bidang Layanan Operasional bertanggung jawab kepada eselon II 
 

C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 
Kepala Bidang Layanan Operasional menyempurnakan metode dan 

prosedur kerja yang digunakan serta Memberikan persyaratan dan uraian 
teknis pekerjaan yang akan dilaksanakan. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Bidang Layanan Operasional memililki hubungan dengan 

bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat 
yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau 
dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi 
yang sama dengan penyelia. Hubungan bersifat informal dan terjadi secara 
perseorangan di tempat kerja, dalam rapat rutin, atau melalui telepon 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Bidang Layanan Operasional membahas pekerjaan untuk 
memberikan atau menerima pelayanan 

 
 
 
 



E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 
Kepala Bidang Layanan Operasional memiliki kesulitan dalam 

mengarahkan pekerjaan atau jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 9 atau 
10 atau yang setara 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2 = 575) 

Kepala Bidang Layanan Operasional menyelia pekerjaan meliputi 
pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan 
kelas 9 atau kelas 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Aplikasi 
Unit Kerja  : Pusdatik  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2185 
 

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala Pusopskamsinas 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Hasto Prastowo, S.Kom.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan  
   Fungsional 
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun konsep kebijakan dan menyelenggarakan program pendidikan dan 
pelatihan teknis dan fungsional sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 
dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun konsep kebijakan teknis pada program pendidikan dan 

pelatihan teknis dan fungsional keamanan siber dan sandi sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan 
diklat 

2. Menyelenggarakan diklat teknis dan fungsional keamanan siber dan sandi 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tercapai 
sasaran sesuai rencana 

3. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

4. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

5. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

6. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

8. Melakukan penyusunan dan pengembangan kurikulum, modul, bahan, 
dan metode Diklat teknis dan fungsional keamanan siber dan sandi sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

9. Menyusun Garis Besar Pokok Pengajaran Diklat teknis dan fungsional 
keamanan siber dan sandi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku sebagai panduan pelaksanaan pengajaran 

10. Melaksanakan Kerja sama Diklat teknis dan fungsional keamanan siber 
dan sandi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
mendukung program Diklat yang sesuai dengan perkembangan 
pemerintahan 



11. Melaksanakan bimbingan dan konsultasi akademik dan psikologi siswa 
diklat teknis dan fungsional keamanan siber dan sandi sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai layanan kepada siswa diklat 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. ketepatan konsep kebijakan teknis pada program pendidikan dan 

pelatihan diklat teknis dan fungsional keamanan siber dan sandi 
2. keberlangsungan pelaksanaan diklat diklat teknis dan fungsional 

keamanan siber dan sandi 
3. Ketelitian, ketepatan dan keefektifan kurikulum, modul, bahan dan metode 

Diklat diklat teknis dan fungsional keamanan siber dan sandi 
4. Ketelitian, ketepatan dan keefektifan garis besar pokok pengajaran Diklat 

diklat teknis dan fungsional keamanan siber dan sandi 
5. Ketelitian menyusun kalender Diklat diklat teknis dan fungsional 

keamanan siber dan sandi 
6. Kesesuaian menjalin kerjasama Diklat diklat teknis dan fungsional 

keamanan siber dan sandi 
7. Kesesuaian dan keefektifan pemberian bimbingan dan konsultasi 

akademik dan psikologi siswa diklat diklat teknis dan fungsional keamanan 
siber dan sandi 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Konsep kebijakan teknis mengenai diklat teknis dan fungsional keamanan 

siber dan sandi 
2. Laporan pelaksanaan diklat teknis dan fungsional keamanan siber dan sandi 
3. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
4. SKP Pribadi dan Bawahan 
5. Hasil Coaching dan Counseling untuk kebijakan kepegawaian 
6. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
7. Laporan pelaksanaan tugas 
8. Dokumen kurikulum, modul, bahan, dan metode Diklat teknis dan fungsional 

keamanan siber dan sandi 
9. Dokumen Garis Besar Pokok Pengajaran Diklat teknis dan fungsional 

keamanan siber dan sandi 
10. MoU Kediklatan 
11. Laporan bimbingan dan konsultasi akademik dan psikologi siswa diklat diklat 

teknis dan fungsional keamanan siber dan sandi 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Pekerjaan yang diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal 
memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit 
organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional 
Bertanggung jawab kepada suatu jabatan yang berada pada dua atau 
beberapa tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi. 

 
 



C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 
wewenang kepenyeliaan dan manajer Kepala Bidang Pendidikan dan 

Pelatihan Teknis dan Fungsional memenuhi: 1. Menjalankan wewenang 
manajerial untuk menetapkan rencana dan jadwal kerja tahunan dan multi 
tahun di lingkungan sendiri atau pekerjaan yang dikontrakkan. 2. Memastikan 
pelaksanaan (oleh unit organisasi yang lebih rendah atau yang lain) tujuan 
dan sasaran segmen program atau fungsi yang diawasi. 3. Menentukan 
tujuan dan sasaran yang perlu ditekankan, menentukan pendekatan atau 
solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah anggaran, dan merencanakan 
kebutuhan staf jangka panjang, termasuk apakah akan mengontrakkan 
pekerjaan kepada pihak lain. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional 

berhubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 
rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. Hubungan bersifat informal 
dan terjadi secara perseorangan di tempat kerja, dalam rapat rutin, atau 
melalui telepon. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional 
Membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk 
tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, 
dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada 
bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional 
membawahi jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 9 atau 10 atau yang 
setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2 = 575) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Bidang Pendidikan dan 
Pelatihan Teknis dan Fungsional meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, 
atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan 
kelas 6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis 
yang penuh dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan 
koordinasi dan integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau 
dengan unit kerja lain untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir. 

 
 
 

 
 

 
 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan  
  Fungsional 

Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2185 
 

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala Pusdiklat 

 
ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Wida Sandrayanti, S.E.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan  
   Fungsional 
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun konsep kebijakan dan menyelenggarakan program pendidikan dan 
pelatihan teknis dan fungsional sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 
dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun konsep kebijakan teknis pada program pendidikan dan 

pelatihan teknis dan fungsional keamanan siber dan sandi sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan 
diklat 

2. Menyelenggarakan diklat teknis dan fungsional keamanan siber dan sandi 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tercapai 
sasaran sesuai rencana 

3. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

4. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

5. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

6. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

8. Melakukan penyusunan dan pengembangan kurikulum, modul, bahan, 
dan metode Diklat teknis dan fungsional keamanan siber dan sandi sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

9. Menyusun Garis Besar Pokok Pengajaran Diklat teknis dan fungsional 
keamanan siber dan sandi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku sebagai panduan pelaksanaan pengajaran 

10. Melaksanakan Kerja sama Diklat teknis dan fungsional keamanan siber 
dan sandi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
mendukung program Diklat yang sesuai dengan perkembangan 
pemerintahan 



11. Melaksanakan bimbingan dan konsultasi akademik dan psikologi siswa 
diklat teknis dan fungsional keamanan siber dan sandi sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai layanan kepada siswa diklat 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. ketepatan konsep kebijakan teknis pada program pendidikan dan 

pelatihan diklat teknis dan fungsional keamanan siber dan sandi 
2. keberlangsungan pelaksanaan diklat diklat teknis dan fungsional 

keamanan siber dan sandi 
3. Ketelitian, ketepatan dan keefektifan kurikulum, modul, bahan dan metode 

Diklat diklat teknis dan fungsional keamanan siber dan sandi 
4. Ketelitian, ketepatan dan keefektifan garis besar pokok pengajaran Diklat 

diklat teknis dan fungsional keamanan siber dan sandi 
5. Ketelitian menyusun kalender Diklat diklat teknis dan fungsional 

keamanan siber dan sandi 
6. Kesesuaian menjalin kerjasama Diklat diklat teknis dan fungsional 

keamanan siber dan sandi 
7. Kesesuaian dan keefektifan pemberian bimbingan dan konsultasi 

akademik dan psikologi siswa diklat diklat teknis dan fungsional keamanan 
siber dan sandi 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Konsep kebijakan teknis mengenai diklat teknis dan fungsional keamanan 

siber dan sandi 
2. Laporan pelaksanaan diklat teknis dan fungsional keamanan siber dan sandi 
3. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
4. SKP Pribadi dan Bawahan 
5. Hasil Coaching dan Counseling untuk kebijakan kepegawaian 
6. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
7. Laporan pelaksanaan tugas 
8. Dokumen kurikulum, modul, bahan, dan metode Diklat teknis dan fungsional 

keamanan siber dan sandi 
9. Dokumen Garis Besar Pokok Pengajaran Diklat teknis dan fungsional 

keamanan siber dan sandi 
10. MoU Kediklatan 
11. Laporan bimbingan dan konsultasi akademik dan psikologi siswa diklat diklat 

teknis dan fungsional keamanan siber dan sandi 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Pekerjaan yang diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal 
memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit 
organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional 
Bertanggung jawab kepada suatu jabatan yang berada pada dua atau 
beberapa tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi. 

 
 



C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 
wewenang kepenyeliaan dan manajer Kepala Bidang Pendidikan dan 

Pelatihan Teknis dan Fungsional memenuhi: 1. Menjalankan wewenang 
manajerial untuk menetapkan rencana dan jadwal kerja tahunan dan multi 
tahun di lingkungan sendiri atau pekerjaan yang dikontrakkan. 2. Memastikan 
pelaksanaan (oleh unit organisasi yang lebih rendah atau yang lain) tujuan 
dan sasaran segmen program atau fungsi yang diawasi. 3. Menentukan 
tujuan dan sasaran yang perlu ditekankan, menentukan pendekatan atau 
solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah anggaran, dan merencanakan 
kebutuhan staf jangka panjang, termasuk apakah akan mengontrakkan 
pekerjaan kepada pihak lain. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional 

berhubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 
rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. Hubungan bersifat informal 
dan terjadi secara perseorangan di tempat kerja, dalam rapat rutin, atau 
melalui telepon. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional 
Membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk 
tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, 
dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada 
bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional 
membawahi jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 9 atau 10 atau yang 
setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2 = 575) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Bidang Pendidikan dan 
Pelatihan Teknis dan Fungsional meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, 
atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan 
kelas 6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis 
yang penuh dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan 
koordinasi dan integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau 
dengan unit kerja lain untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir. 

 
 
 

 
 
 
 

 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan  
  Fungsional 

Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2185 
 

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala Pusdiklat 

 
ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Wida Sandrayanti, S.E.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bidang Evaluasi dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan  
   Pelatihan  
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun dan menyelenggarakan evaluasi, penjaminan mutu dan akreditasi 
lembaga diklat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar organisasi 
mendapatkan nilai manfaat dari diklat yang diselenggarakan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun konsep kebijakan teknis di bidang evaluasi, penjaminan mutu 

dan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan serta program diklat 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menjamin 
mutu diklat 

2. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

3. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

4. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

5. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

7. Menyusun laporan evaluasi dan penyelenggaraan Diklat sesuai ketentuan 
dan prosedur yang berlaku sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan 
Diklat selanjutnya agar sesuai dengan sasaran dan tujuan organisasi 

8. Melakukan evaluasi pasca Diklat sesuai dengan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku sebagai bahan masukan pelaksanaan Diklat 

9. Melaksanakan monitoring Diklat sesuai dengan kebijakan organisasi untuk 
mendukung terlaksananya tujuan dan sasaran Diklat 

10. Melakukan pengembangan instrumen Evaluasi Diklat sesuai dengan 
aturan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan penjaminan mutu dan 
akreditasi Diklat 

11. Melaksanakan akreditasi Lembaga Diklat dan Program Diklat sesuai 
ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk menjamin reputasi Pusdiklat 
BSSN 

12. Melaksanakan Sertifikasi Diklat sesuai dengan peraturan yang berlaku 
untuk menjamin Pusdiklat BSSN adalah lembaga diklat yang profesional 



13. Melaksanakan audit internal sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku 
sebagai pelaksanaan akreditasi lembaga diklat 

14. Menyusun dan mengevaluasi standar dan target mutu lembaga Diklat 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan 
pelaksanaan akreditasi lembaga diklat 

15. Menyelenggarakan kegiatan akreditasi lembaga Diklat sesuai ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan reputasi Pusdiklat BSSN 
yang profesional dan kredibel 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. ketepatan konsep kebijakan teknis di bidang evaluasi, penjaminan mutu 

dan akreditasi lembaga diklat serta program diklat 
2. Keakuratan dan kevalidan evaluasi Diklat  
3. Ketelitian, keakuratan dan kevalidan menyusun evaluasi pasca Diklat  
4. Kesinambungan melakukan monitoring Diklat  
5. Ketelitian, keefektifan dan kelengkapan bahan menyusun pengembangan 

instrumen evaluasi diklat 
6. Kesiapan dan kelengkapan data akreditasi Lembag Diklat dan Program 

Diklat 
7. Kesesuaian dan kelengkapan data pelaksanaan sertifikasi Diklat 
8. Keakuratan, kelengkapan data dan kesesuaian hasil audit internal 
9. Ketepatan, kesesuaian, keakuratan standar dan target mutu 
10. Kesesuaian dan kelengkapan bahan pelaksanaan akreditasi lembaga 

diklat 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Konsep kebijakan teknis mengenai diklat teknis dan fungsional keamanan 

siber dan sandi 
2. Laporan pelaksanaan diklat teknis dan fungsional keamanan siber dan sandi 
3. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
4. SKP Pribadi dan Bawahan 
5. Hasil Coaching dan Counseling untuk kebijakan kepegawaian 
6. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
7. Laporan pelaksanaan tugas 
8. Dokumen kurikulum, modul, bahan, dan metode Diklat teknis dan fungsional 

keamanan siber dan sandi 
9. Dokumen Garis Besar Pokok Pengajaran Diklat teknis dan fungsional 

keamanan siber dan sandi 
10. Kalender Diklat teknis dan fungsional keamanan siber dan sandi 
11. MoU Kediklatan 
12. Laporan bimbingan dan konsultasi akademik dan psikologi siswa diklat diklat 

teknis dan fungsional keamanan siber dan sandi 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Lingkup pekerjaan Kepala Bidang Evaluasi dan Penjaminan Mutu 
Pendidikan dan Pelatihan mencakup Segmen program atau pekerjaan yang 
diarahkan bersifat pekerjaan administratif, pekerjaan teknis, pekerjaan klerek 
yang rumit, atau yang setara. 

 



B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 
Kepala Bidang Evaluasi dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan 

bertanggung jawab kepada suatu jabatan yang berada pada dua atau 
beberapa tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Wewenang kepenyeliaan dan manajer Kepala Bidang Evaluasi dan 
Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan memenuhi: 1. Menjalankan 
wewenang manajerial untuk menetapkan rencana dan jadwal kerja tahunan 
dan multi tahun di lingkungan sendiri atau pekerjaan yang dikontrakkan. 2. 
Memastikan pelaksanaan (oleh unit organisasi yang lebih rendah atau yang 
lain) tujuan dan sasaran segmen program atau fungsi yang diawasi. 3. 
Menentukan tujuan dan sasaran yang perlu ditekankan, menentukan 
pendekatan atau solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah anggaran, dan 
merencanakan kebutuhan staf jangka panjang, termasuk apakah akan 
mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Bidang Evaluasi dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan 

berhubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 
rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. Hubungan bersifat informal 
dan terjadi secara perseorangan di tempat kerja, dalam rapat rutin, atau 
melalui telepon. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Bidang Evaluasi dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan 
Membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk 
tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, 
dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada 
bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kepala Bidang Evaluasi dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan 
membawahi jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang 
setara.. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2 = 575) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Bidang Evaluasi dan 
Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan meliputi pekerjaan klerek, 
pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 
10, atau pekerjaan kelas 6, kelas 7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki 
wewenang teknis yang penuh dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang 
memerlukan koordinasi dan integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit 
kerja atau dengan unit kerja lain untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir. 

 
 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bidang Evaluasi dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan     
  Pelatihan 

Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2185 
 

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala Pusdiklat 

 
ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Wida Sandrayanti, S.E.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Umum Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Unit Kerja : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun konsep kebijakan teknis dan menyelenggarakan pelayanan 
persuratan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian, persandian, 
hubungan masyarakat, perpustakaan, protokol, keamanan, layanan teknologi 
informasi dan komunikasi, pengumpulan bahan laporan kinerja dan program 
kerja, penatausahaan BMN, serta evaluasi dan pelaporan sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

2. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

3. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

5. Menyusun konsep kebijakan teknis pelayanan dan administrasi di 
lingkungan Pusdiklat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 
pedoman pelaksanaan kegiatan 

6. Menyelenggarakan pelayanan administrasi persuratan, tata usaha, 
kearsipan dan persandian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

7. Menyelenggarakan pelayanan administrasi urusan rumah tangga, 
pemeliharaan sarana dan prasarana, keamanan, protokol, layanan 
teknologi informasi dan komunikasi serta penatausahaan BMN sesuai 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas 

8. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan dan kepegawaian 
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

9. Menyelenggarakan pelayanan administrasi hubungan masyarakat, 
perpustakaan serta pengumpulan bahan laporan kinerja dan program 
kerja sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 
 
 



B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan konsep kebijakan teknis pelayanan dan administrasi 
2. Ketepatan, keakuratan dan kecepatan  pelayanan administrasi persuratan 

,kearsipan dan persandian 
3. Ketepatan dan kecepatan pelayanan urusan rumah tangga, pemelihataan 

sarpras, keamanan, protokol, layanan TIK dan BMN 
4. Ketepatan pelayanan keuangan dan kepegawaian yang diberikan 
5. Kesesuaian dan keefektifan pelayanan hubungan masyarakat, 

perpustakaan serta pengumpulan bahan laporan kinerja dan program 
kerja 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
2. SKP Pribadi dan Bawahan 
3. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
4. Laporan pelaksanaan tugas 
5. Dokumen Konsep kebijakan teknis mengenai pelayanan dan administrasi di 

Pusdiklat 
6. Laporan layanan persuratan, tata usaha, kearsipan dan persandian 
7. Laporan layanan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana, 

keamanan, protokol, layanan teknologi informasi dan komunikasi serta 
penatausahaan BMN 

8. Laporan layanan keuangan dan kepegawaian 
9. Layanan administrasi hubungan masyarakat, perpustakaan serta 

pengumpulan bahan laporan kinerja dan program kerja 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Pekerjaan yang diarahkan Kepala Bagian Umum Pusdiklat bersifat 
prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk kepada 
orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Bagian Umum Pusdiklat bertanggung jawab kepada suatu jabatan 
yang berada pada dua atau beberapa tingkat di bawah jabatan struktural 
tertinggi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

wewenang kepenyeliaan dan manajer Kepala Bagian Umum Pusdiklat 
memenuhi:  1. Menjalankan wewenang manajerial untuk menetapkan 
rencana dan jadwal kerja tahunan dan multi tahun di lingkungan sendiri atau 
pekerjaan yang dikontrakkan. 2. Memastikan pelaksanaan (oleh unit 
organisasi yang lebih rendah atau yang lain) tujuan dan sasaran segmen 
program atau fungsi yang diawasi. 3. Menentukan tujuan dan sasaran yang 
perlu ditekankan, menentukan pendekatan atau solusi terbaik untuk 
menyelesaikan masalah anggaran, dan merencanakan kebutuhan staf jangka 
panjang, termasuk apakah akan mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. 

 
 
 



D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 
a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 

Kepala Bagian Umum Pusdiklat berhubungan dengan bawahan dalam 
unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat yang mengawasi 
unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau dengan staf 
administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang sama 
dengan penyelia. Hubungan bersifat informal dan terjadi secara 
perseorangan di tempat kerja, dalam rapat rutin, atau melalui telepon. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Bagian Umum Pusdiklat Membahas pekerjaan untuk 
memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar informasi 
tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan 
pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kepala Bagian Umum Pusdiklat membawahi jabatan yang nilai jabatannya 
pada kelas 9 atau 10 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2 = 575) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Bagian Umum Pusdiklat 
meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara 
dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 6, kelas 7, atau kelas 8 
dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh dan final terhadap 
pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan integrasi pelaksanaan 
pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain untuk guna 
menghasilkan produk/jasa akhir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Umum Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2185 
 

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala Pusdiklat 

 
ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Wida Sandrayanti, S.E.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bidang Layanan Operasional 
Unit Kerja : Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, melaksanakan dan melakukan evaluasi serta pelaporan 
pemonitoran keamanan siber nasional, pusat kontak siber dan layanan 
keamanan siber nasional sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
mendukung kegiatan keamanan siber nasional 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun konsep kebijakan teknis di bidang layanan operasional Pusat 

Operasi Keamanan Siber Nasional 
2. Menyelenggarakan layanan aktifitas harian Pusat Operasi Keamanan 

Siber 
3. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 

strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

4. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

6. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

7. Melakukan monitoring keamanan siber nasional sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku sebagai kendali terhadap serangan dan ancaman 
siber nasional 

8. Melakukan analisa, pengolahan, pertukaran dan penyajian data serta 
informasi yang dihasilkan oleh pelaksanaan monitoring keamanan siber 
nasional 

9. Memberikan asistensi dalam implementasi Pusat Operasi Keamanan 
Siber pada stakeholder sesuai dengan aturan yang berlaku 

10. Menjadi pusat kontak nasional penanganan insiden terkait dengan 
ancaman dan gangguan keamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi 
berbasis protokol internet untuk kemudian diteruskan kepada Deputi 
terkait untuk dilakukan pemulihan dan penanggulangan 

11. Menyusun Norma Standar Prosedur dan Kriteria monitoring keamanan 
siber nasional dan sentra informasi layanan keamanan siber nasional 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Kesesuaian dan ketepatan pembuatan kebijakan teknis di bidang layanan 
operasional Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 



2. Kelancaran dan keefektifan penyelenggaraan layanan aktifitas harian 
Pusat Operasi Keamanan Siber 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Kebijakan teknis layanan operasional Pusat Operasi Keamanan Siber 

Nasional 
2. Layanan aktivitas harian Pusat Operasi Keamanan 
3. SKP Pribadi dan Bawahan 
4. Laporan hasil coaching, counseling, dan mentoring 
5. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
6. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
7. Laporan harian monitoring keamanan siber nasional 
8. Laporan analisa monitoring keamanan siber nasional 
9. Asistensi implementasi SOC-SOC 
10. Layanan pusat kontak nasional keamanan siber 
11. NSPK layanan operasional keamanan siber 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Kepala Bidang Layanan Operasional memiliki pekerjaan bersifat teknis 
dan mempengaruhi suatu operasi atau sasaran kegiatan 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Bidang Layanan Operasional bertanggung jawab kepada eselon II. 
 

C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 
Kepala Bidang Layanan Operasional menyempurnakan metode dan 

prosedur kerja yang digunakan serta Memberikan persyaratan dan uraian 
teknis pekerjaan yang akan dilaksanakan. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Bidang Layanan Operasional memililki hubungan dengan 

bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat 
yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau 
dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi 
yang sama dengan penyelia. Hubungan bersifat informal dan terjadi secara 
perseorangan di tempat kerja, dalam rapat rutin, atau melalui telepon. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Bidang Layanan Operasional membahas pekerjaan untuk 
memberikan atau menerima pelayanan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kepala Bidang Layanan Operasional memiliki kesulitan dalam 
mengarahkan pekerjaan atau jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 9 atau 
10 atau yang setara. 

 
 
 



F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2 = 575) 
Kepala Bidang Layanan Operasional menyelia pekerjaan meliputi 

pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan 
kelas 9 atau kelas 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Umum Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2185 
 

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala Pusopskamsinas 

 
ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Hasto Prastowo, S.Kom) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bidang Tata Kelola 
Unit Kerja : Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan tata kelola keamanan informasi dan infrastruktur di lingkup pusat 
operasi keamanan siber nasional dengan cara menyusun, melaksanakan, 
mengevaluasi dan melaporkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku untuk mendukung pelaksanaan operasi keamanan siber nasional 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 

strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

2. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

3. Mengimplementasikan reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

5. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria tata kelola keamanan 
informasi dan infrastruktur pendukung layanan pusat operasi keamanan 
siber Nasional sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
mendukung layanan operasional keamanan siber nasional 

6. Menyusun strategi dan tata kelola keamanan informasi pusat operasi 
keamanan siber secara nasional sesuai dengan strategi keamanan siber 
nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

7. Menyelenggarakan layanan terhadap fitur-fitur Pusat Operasi Keamanan 
Siber Nasional 

8. Menyelenggarakan pemeliharaan infrastruktur dan perangkat Pusat 
Operasi Keamanan Siber Nasional 

9. Melakukan sinergi dan integrasi teknologi Pusat Operasi Keamanan Siber 
secara Nasional dengan seluruh Stakeholder sesuai pedoman pusat 
operasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

10. Menyusun strategi dan tata kelola keamanan informasi pendukung 
layanan pusat operasi keamanan siber nasional 

11. Memfasilitasi pembangunan dan atau penyediaan, pengoperasian, 
pemeliharaan dan pengembangan sistem database, analisis, monitoring 
dan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol 
internet untuk mendukung operasi 

12. Menyediakan dan memberikan rekomendasi teknologi Pusat Operasi 
Keamanan Siber pada Stakeholder 



B. TANGGUNG JAWAB 
1. ketepatan konsep kebijakan teknis di bidang layanan teknis Pusat Operasi 

Keamanan Nasional 
2. ketepatan konsep kebijakan teknis di bidang layanan pendukung Pusat 

Operasi Keamanan Nasional 
3. Ketepatan, kesigapan, kesesuaian dan profesional dalam memberikan 

layanan terhadap fitur-fitur Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 
4. Ketelitian dan kesinambungan pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur 

dan perangkat Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. SKP Pribadi dan Bawahan 
2. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
3. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
4. Laporan pelaksanaan tugas 
5. NSPK tata kelola dan infrastruktur pusat operasi keamanan siber nasional 
6. strategi dan tata kelola keamanan informasi pusat operasi keamanan siber 
7. Layanan fitur-fitur Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 
8. Layanan pemeliharaan infrastruktur dan perangkat Pusat Operasi Keamanan 

Siber Nasional 
9. sinergi dan integrasi teknologi 
10. strategi dan tata kelola keamanan informasi pendukung layanan pusat 

operasi 
11. layanan tata kelola dan infrastruktur 
12. Rekomendasi teknologi SOC 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Kepala Bidang Tata Kelola memiliki pekerjaan yang diarahkan bersifat 
prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk kepada 
orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Bidang Tata Kelola bertanggung jawab kepada eselon II. 
 

C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 
Kepala Bidang Tata Kelola merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan 

yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau 
mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Bidang Tata Kelola memiliki hubungan dengan bawahan dalam 

unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat yang mengawasi 
unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau dengan staf 
administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang sama 
dengan penyelia. Hubungan bersifat informal dan terjadi secara 
perseorangan di tempat kerja, dalam rapat rutin, atau melalui telepon. 

 
 



b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 
Kepala Bidang Tata Kelola membahas pekerjaan untuk memberikan 

atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar informasi tentang operasi 
kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, 
dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kepala Bidang Tata Kelola memiliki kesulitan dalam mengarahkan jabatan 
yang nilai jabatannya pada kelas 9 atau 10 atau yang setara.. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2 = 575) 

Kepala Bidang Tata Kelola menyelia pekerjaan yang meliputi pekerjaan 
klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau 
kelas 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bidang Tata Kelola 
Unit Kerja  : Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2185 
 

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala Pusopskamsinas 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Hasto Prastowo, S.Kom) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Akedemik dan Kemahasiswaan 
Unit Kerja : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan operasional, mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas 
pelayanan administrasi di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan, 
serta membina bawahan dilingkungan Bag administrasi akademik dan 
kemahasiswaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun pedoman pembinaan pelayanan teknis dan administrasi di 

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 
2. Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi di bidang akademik dan 

kemahasiswaan sesuai prosedur dan metode yang berlaku 
3. Melaksanakan kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan instansi 

lain 
4. Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal sesuai ruang 

lingkup tugasnya 
5. Merumuskan program kerja di Bagian Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan 
6. Menetapkan sasaran Kinerja di bawahnya di Bagian Administrasi 

Akademik dan Kemahasiswaan sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan dan 
peserta didik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 
bawahan dapat berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan sistem pengendalian internal sesuai dengan ruang 
lingkup tugasnya 

9. Menerapkan manajemen tata graha sesuai dengan ruang lingkup 
tugasnya 

10. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Tersedianya pedoman pelayanan teknis dan administrasi di Bagian 

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 
2. Tersedianya layanan teknis dan administrasi di bidang akademik dan 

kemahasiswaan 
3. Terjalinnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan instansi lain 
4. Pelaksanaan kegiatan dengan mutu yang baik 
5. Kesesuaian program kerja dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi 

Akademik dan Kemahasiswaan 



6. Kesesuaian SKP dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Akademik 
dan Kemahasiswaan 

7. Pelaksanaan tugas bahawan secara efektif dan optimal 
8. Monitoring pengendalian internal 
9. Terlaksananya manajemen tatagraha sesuai dengan ruang lingkup tugas 
10. Keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen pedoman Intern terkait Bagian Administrasi Akademik dan 
Kemahasiswaan 

2. Laporan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi di bidang administrasi 
akademik dan kemahasiswaan 

3. Dokumen perjanjian kerjasama 
4. Laporan implementasi sistem penjaminan mutu internal 
5. Program kerja BAAK 
6. SKP Bawahan 
7. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
8. Laporan sistem pengendalian internal 
9. Standar 5R 
10. Laporan pelaksanaan tugas Kepala BAAK 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mengarahkan 
pekerjaan yang bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa 
atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di 
dalam organisasi. Dampaknya adalah memudahkan pekerjaan orang lain 
dalam unit organisasi langsung, memberikan respon kepada permintaan atau 
kebutuhan spesifik dari pegawai, atau hanya mempengaruhi fungsi tertentu 
yang terlokalisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Bagian Administrasi Akademik danKemahasiswaan bertanggung 
jawab kepada suatu jabatan yang berada pada dua atau beberapa tingkat di 
bawah jabatan struktural tertinggi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Wewenang Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 
harus memenuhi : 1. Menjalankan wewenang manajerial untuk menetapkan 
rencana dan jadwal kerja tahunan dan multi tahun di lingkungan sendiri atau 
pekerjaan yang dikontrakkan. 2. Memastikan pelaksanaan (oleh unit 
organisasi yang lebih rendah atau yang lain) tujuan dan sasaran segmen 
program atau fungsi yang diawasi. 3. Menentukan tujuan dan sasaran yang 
perlu ditekankan, menentukan pendekatan atau solusi terbaik untuk 
menyelesaikan masalah anggaran, dan merencanakan kebutuhan staf jangka 
panjang, termasuk apakah akan mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. 

 
 
 
 



D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 
a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 

Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan memiliki 
hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 
rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. Hubungan bersifat informal 
dan terjadi secara perseorangan di tempat kerja, dalam rapat rutin, atau 
melalui telepon. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Tujuan hubungan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan 
Kemahasiswaan adalah membahas pekerjaan untuk memberikan atau 
menerima pelayanan; untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja 
dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan 
bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mengalami 
kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dengan jabatan: Kelas 9 atau 10 atau 
yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2 = 575) 

Penyeliaan yang dilakukan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan 
Kemahasiswaan meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan 
lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 6, kelas 
7, atau kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh dan 
final terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan integrasi 
pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain untuk 
guna menghasilkan produk/jasa akhir. Kepala Bagian Administrasi Umum 
STSN mengarahkan pejabat penyelia bawahan yang menangani pekerjaan 
kelas 8 atau yang lebih rendah, dimana pengkoordinasian pekerjaan yang 
dilakukan unit bawahan memerlukan upaya yang berkelanjutan guna 
memastikan standar kualitas dan jasa, ketepatan waktu, bentuk, prosedur, 
kesesuaian, dan kuantitas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2185 
 

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua STSN 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Hendrini, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Umum 
Unit Kerja : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan operasional, mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas 
pelayanan administrasi di bidang kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, 
perlengkapan, rumah tangga, keamanan dan asrama, serta membina bawahan 
dilingkungan Bag Adum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun pedoman pelaksanaan Administrasi Umum dan Urusan Dalam 
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan di lingkungan STSN 
3. Melaksanakan kegiatan administrasi di bidang kepegawaian, keuangan, 

ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, asrama, dan 
hubungan masyarakat 

4. Melaksanakan dukungan layanan kesehatan pegawai dan mahasiswa 
5. Menelaah dan melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan 

perundang-undangan di STSN 
6. Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal sesuai ruang 

lingkup tugasnya 
7. Merumuskan program kerja di Bagian Administrasi Umum 
8. Menetapkan Sasaran Kinerja di bawahnya di Bagian Administrasi Umum 

sesuai dengan rencana strategis organisasi sebagai panduan dalam 
penyusunan rencana kegiatan jabatan di bawahnya 

9. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring  kepada bawahan 
kepada bawahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
agar bawahan dapat berkinerja secara optimal 

10. Mengimplementasikan sistem pengendalian internal sesuai dengan ruang 
lingkup tugasnya 

11. Menerapkan manajemen tata graha sesuai dengan ruang lingkup 
tugasnya 

12. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Kelengkapan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan di lingkungan 
Bagian Administrasi Umum 

2. Keakuratan rencana operasional Bagian Administrasi Umum 
3. Ketepatan dan keakuratan hasil analisis dan kajian administrasi di bidang 

kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, 
keamanan dan asrama 

4. Optimalisasi pelaksanaan administrasi di bidang kepegawaian, keuangan, 
ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan dan asrama 

5. Keharmonisan hubungan kerja di lingkungan Bagian Administrasi Umum 



6. Kebenaran dan keakuratan laporan Bagian Administrasi Umum 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Pedoman Intern terkait Administrasi Umum dan Urusan Dalam 
2. Dokumen rencana kegiatan STSN 
3. Laporan Hasil Kegiatan Administrasi di bidang  administrasi di bidang 
4. Laporan Hasil Kegiatan Layanan Kesehatan Pegawai dan Mahasiswa 
5. Hasil telaah dan koordinasi penyusunan peraturuan perundang-undangan 
6. Laporan implementasi sistem penjaminan mutu internal 
7. Program kerja Bagian Administrasi Umum 
8. SKP Bawahan 
9. Hasil  coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
10. Laporan sistem pengendalian internal 
11. Standar 5R 
12. Laporan pelaksanaan tugas Kepala Bagian Administrasi Umum 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Kepala Bagian Administrasi Umum STSN mengarahkan pekerjaan yang 
bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam 
organisasi. Dampaknya adalah memudahkan pekerjaan orang lain dalam unit 
organisasi langsung, memberikan respon kepada permintaan atau kebutuhan 
spesifik dari pegawai, atau hanya mempengaruhi fungsi tertentu yang 
terlokalisasi 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Bagian Administrasi Umum STSN bertanggung jawab kepada 
suatu jabatan yang berada pada dua atau beberapa tingkat di bawah jabatan 
struktural tertinggi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-2 = 775) 

Wewenang Kepala Bagian Administrasi Umum STSN harus memenuhi : 1. 
Menjalankan wewenang manajerial untuk menetapkan rencana dan jadwal 
kerja tahunan dan multi tahun di lingkungan sendiri atau pekerjaan yang 
dikontrakkan. 2. Memastikan pelaksanaan (oleh unit organisasi yang lebih 
rendah atau yang lain) tujuan dan sasaran segmen program atau fungsi yang 
diawasi. 3. Menentukan tujuan dan sasaran yang perlu ditekankan, 
menentukan pendekatan atau solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah 
anggaran, dan merencanakan kebutuhan staf jangka panjang, termasuk 
apakah akan mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Bagian Administrasi Umum STSN memiliki hubungan dengan 

bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat 
yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau 
dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi 
yang sama dengan penyelia. Hubungan bersifat informal dan terjadi secara 
perseorangan di tempat kerja, dalam rapat rutin, atau melalui telepon. 



b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 
Tujuan hubungan Kepala Bagian Administrasi Umum STSN adalah 

membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk 
tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, 
dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada 
bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-4 = 505) 

Kepala Bagian Administrasi Umum STSN mengalami kesulitan dalam 
pengarahan pekerjaan dengan jabatan: Kelas 9 atau 10 atau yang setara 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-2 = 575) 

Penyeliaan yang dilakukan Kepala Bagian Administrasi Umum STSN 
meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara 
dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 6, kelas 7, atau kelas 8 
dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh dan final terhadap 
pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan integrasi pelaksanaan 
pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain untuk guna 
menghasilkan produk/jasa akhir. Kepala Bagian Administrasi Umum STSN 
mengarahkan pejabat penyelia bawahan yang menangani pekerjaan kelas 8 
atau yang lebih rendah, dimana pengkoordinasian pekerjaan yang dilakukan 
unit bawahan memerlukan upaya yang berkelanjutan guna memastikan 
standar kualitas dan jasa, ketepatan waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, 
dan kuantitas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Umum 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

775 

  

Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

505 

  

Tingkat faktor    5- 4 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
575 

  
Tingkat faktor    6- 2 

Total Nilai 2185 
 

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua STSN 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Hendrini, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Program dan Anggaran I 
Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun konsep Renstra BSSN, bahan pembahasan program kerja BSSN 
dengan Komisi I DPR-RI, konsep usulan revisi DIPA dan konsep permohonan 
anggaran belanja tambahan (ABT), RKA BSSN, bahan masukan dalam rangka 
penyusunan Renstra, RKT, Renja, penetapan kinerja BSSN, menindaklanjuti 
bahan masukan pelaksanaan revisi anggaran, dan mengendalikan pelaksanaan 
penyusunan konsep Rencana Kerja Tahunan unit-unit kerja  

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun konsep Renstra BSSN dan pembahasan Renstra BSSN 

bersama dengan unit-unit kerja BSSN sesuai dengan Rencana Strategis 
Nasional 

2. Mengendalikan pelaksanaan penyusunan konsep Rencana Kinerja 
Tahunan unit-unit kerja agar pelaksanaan RKT sesuai dengan Renstra 
dan dilaksanakan tepat waktu 

3. Menyusun bahan pembahasan Program Kerja/Kegiatan BSSN dengan 
Komisi I DPR-RI 

4. Menganalisis hasil revisi program kerja dan anggaran yang diajukan Unit 
Kerja BSSN I agar sesuai dengan Renstra BSSN 

5. Menyusun konsep Usulan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 
beserta revisinya sesuai dengan Renstra BSSN 

6. Menyusun RKA BSSN sesuai dengan Pagu Indikatif atau Pagu Anggaran 
(Sementara) atau Alokasi Pagu Anggaran (Definitif) 

7. Menyusun bahan masukan dalam rangka penyusunan Renstra, RKT, 
Renja, Penetapan Kinerja BSSN 

8. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

9. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

10. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

11. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 



13. Mengendalikan pelaksanaan penyusunan konsep Rencana Kerja (Renja) 
unit kerja BSSN I agar sesuai dengan Renstra dan dilaksanakan tepat 
waktu 

14. Menganalisis konsep nota keuangan Unit Kerja BSSN I 
15. Menyusun bahan konsep kebijakan bagian perencanaan sesuai dengan 

ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pengelolaan 
program dan anggaran BSSN 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan keharmonisan penyusunan konsep renstra BSSN dan 

pembahasan Renstra BSSN 
2. Keefektifan dan keharmonisan pengendalian pelaksanaan penyusunan 

konsep Rencana Kinerja Tahunan unit-unit kerja 
3. Keakuratan dan ketepatan bahan pembahasan program kerja/kegiatan 

BSSN dengan Komisi I DPR-RI 
4. Keakuratan dan kelancaran tindaklanjut bahan masukan pelaksanaan 

revisi program kerja dan anggaran 
5. Keakuratan, kesesuaian, ketepatan, dan kelengkapan usulan DIPA dan 

revisinya 
6. Keakuratan dan kesesuaian RKA BSSN dengan pagu indikatif atau pagu 

anggaran (sementara) atau alokasi pagu anggaran (definitif) 
7. Keakuratan, kesesuaian, dan kualitas bahan masukan dalam rangka 

penyusunan Renstra, RKT, Renja, Penetapan Kinerja BSSN 
8. Ketelitian, ketepatan dan keakuratan penyusunan konsep Rencana Kerja 

BSSN 
9. Kevalidan nota keuangan Unit Kerja BSSN I 
10. Ketepatan penyusunan bahan konsep kebijakan bagian perencanaan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen konsep Renstra BSSN 
2. Pengendalian pelaksanaan penyusunan konsep Rencana Kinerja Tahunan 

unit-unit kerja 
3. Dokumen bahan pembahasan Program Kerja/Kegiatan  BSSN dengan Komisi 

I DPR-RI 
4. Hasil revisi program kerja dan anggaran Unit Kerja BSSN I 
5. Dokumen konsep Usulan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan 

revisinya 
6. Dokumen konsep RKA BSSN sesuai dengan Pagu Indikatif atau Pagu 

Anggaran (Sementara) atau Alokasi Pagu Anggaran (Definitif) 
7. Dokumen bahan masukan dalam rangka penyusunan Renstra, RKT, Renja, 

Penetapan Kinerja BSSN 
8. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
9. SKP Pribadi dan Bawahan 
10. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
11. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
12. Laporan pelaksanaan tugas 
13. Rencana Kerja Unit BSSN I 
14. Nota Keuangan Unit Kerja BSSN I 
15. Konsep kebijakan bagian perencanaan 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Pekerjaan Kepala Subbagian Program dan Anggaran I yang diarahkan 
bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam 
organisasi 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Program dan Anggaran I bertanggung jawab kepada 
suatu jabatan yang berada pada dua atau beberapa tingkat di bawah jabatan 
struktural tertinggi. Misalnya jabatan yang paling rendah dalam mata rantai 
komando, atau jabatan yang tingkatnya setara atau lebih tinggi dalam mata 
rantai pengawasan langsung 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada 
output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama dan Menyempurnakan metode dan prosedur kerja yang 
digunakan 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 

rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. Hubungan bersifat informal 
dan terjadi secara perseorangan di tempat kerja, dalam rapat rutin, atau 
melalui telepon 

b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 
Membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; 

untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah 
kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan 
kepada bawahan 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Bagian Administrasi Umum STSN mengalami kesulitan dalam 
pengarahan pekerjaan dengan jabatan: Kelas 9 atau 10 atau yang setara  

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan 
teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. 
Pekerjaan ini bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan 
penyeliaan yang memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memsstikan 
waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi 
dalam setiap jenis pekerjaan 

 
 
 

 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Program dan Anggaran I 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430 
 

  

Kelas Jabatan 9   (1365-1600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Program dan Anggaran II 
Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun konsep Renstra BSSN, bahan pembahasan program kerja BSSN 
dengan Komisi I DPR-RI, konsep usulan revisi DIPA dan konsep permohonan 
anggaran belanja tambahan (ABT), RKA BSSN, bahan masukan dalam rangka 
penyusunan Renstra, RKT, Renja, penetapan kinerja BSSN, menindaklanjuti 
bahan masukan pelaksanaan revisi anggaran, dan mengendalikan pelaksanaan 
penyusunan konsep Rencana Kerja Tahunan unit-unit kerja  

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun konsep Renstra BSSN dan pembahasan Renstra BSSN 

bersama dengan unit-unit kerja BSSN sesuai dengan Rencana Strategis 
Nasional 

2. Mengendalikan pelaksanaan penyusunan konsep Rencana Kinerja 
Tahunan unit-unit kerja agar pelaksanaan RKT sesuai dengan Renstra 
dan dilaksanakan tepat waktu 

3. Menyusun bahan pembahasan Program Kerja/Kegiatan BSSN dengan 
Komisi I DPR-RI 

4. Menganalisis hasil revisi program kerja dan anggaran yang diajukan Unit 
Kerja BSSN I agar sesuai dengan Renstra BSSN 

5. Menyusun konsep Usulan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 
beserta revisinya sesuai dengan Renstra BSSN 

6. Menyusun RKA BSSN sesuai dengan Pagu Indikatif atau Pagu Anggaran 
(Sementara) atau Alokasi Pagu Anggaran (Definitif) 

7. Menyusun bahan masukan dalam rangka penyusunan Renstra, RKT, 
Renja, Penetapan Kinerja BSSN 

8. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

9. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

10. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

11. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 



13. Mengendalikan pelaksanaan penyusunan konsep Rencana Kerja (Renja) 
unit kerja BSSN II agar sesuai dengan Renstra dan dilaksanakan tepat 
waktu 

14. Menganalisis konsep nota keuangan Unit Kerja BSSN II 
15. Menyusun bahan konsep kebijakan bagian perencanaan sesuai dengan 

ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pengelolaan 
program dan anggaran BSSN 

 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan keharmonisan penyusunan konsep renstra BSSN dan 

pembahasan Renstra BSSN 
2. Keefektifan dan keharmonisan pengendalian pelaksanaan penyusunan 

konsep Rencana Kinerja Tahunan unit-unit kerja 
3. Keakuratan dan ketepatan bahan pembahasan program kerja/kegiatan 

BSSN dengan Komisi I DPR-RI 
4. Keakuratan dan kelancaran tindaklanjut bahan masukan pelaksanaan 

revisi program kerja dan anggaran 
5. Keakuratan, kesesuaian, ketepatan, dan kelengkapan usulan DIPA dan 

revisinya 
6. Keakuratan dan kesesuaian RKA BSSN dengan pagu indikatif atau pagu 

anggaran (sementara) atau alokasi pagu anggaran (definitif) 
7. Keakuratan, kesesuaian, dan kualitas bahan masukan dalam rangka 

penyusunan Renstra, RKT, Renja, Penetapan Kinerja BSSN 
8. Ketelitian, ketepatan dan keakuratan penyusunan konsep Rencana Kerja 

BSSN 
9. Kevalidan nota keuangan Unit Kerja BSSN II 
10. Ketepatan penyusunan bahan konsep kebijakan bagian perencanaan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen konsep Renstra BSSN 
2. Pengendalian pelaksanaan penyusunan konsep Rencana Kinerja Tahunan 

unit-unit kerja 
3. Dokumen bahan pembahasan Program Kerja/Kegiatan  BSSN dengan Komisi 

I DPR-RI 
4. Hasil revisi program kerja dan anggaran Unit Kerja BSSN II 
5. Dokumen konsep Usulan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan 

revisinya 
6. Dokumen konsep RKA BSSN sesuai dengan Pagu Indikatif atau Pagu 

Anggaran (Sementara) atau Alokasi Pagu Anggaran (Definitif) 
7. Dokumen bahan masukan dalam rangka penyusunan Renstra, RKT, Renja, 

Penetapan Kinerja BSSN 
8. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
9. SKP Pribadi dan Bawahan 
10. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
11. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
12. Laporan pelaksanaan tugas 
13. Rencana Kerja Unit BSSN II 
14. Nota Keuangan Unit Kerja BSSN II 
15. Konsep kebijakan bagian perencanaan 



 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 
Pekerjaan Kepala Subbagian Program dan Anggaran II yang diarahkan 

bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam 
organisasi 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Program dan Anggaran II bertanggung jawab kepada 
suatu jabatan yang berada pada dua atau beberapa tingkat di bawah jabatan 
struktural tertinggi. Misalnya jabatan yang paling rendah dalam mata rantai 
komando, atau jabatan yang tingkatnya setara atau lebih tinggi dalam mata 
rantai pengawasan langsung 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada 
output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama dan Menyempurnakan metode dan prosedur kerja yang 
digunakan 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 

rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. Hubungan bersifat informal 
dan terjadi secara perseorangan di tempat kerja, dalam rapat rutin, atau 
melalui telepon. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; 
untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah 
kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan 
kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Program dan Anggaran II mengalami kesulitan dalam 
pengarahan pekerjaan dengan jabatan: Kelas 9 atau 10 atau yang setara . 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan 
teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. 
Pekerjaan ini bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan 
penyeliaan yang memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memsstikan 
waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi 
dalam setiap jenis pekerjaan 

 
 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Program dan Anggaran II 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430 
 

  

Kelas Jabatan 9   (1365-1600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Program dan Anggaran III 
Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun konsep Renstra BSSN, bahan pembahasan program kerja BSSN 
dengan Komisi I DPR-RI, konsep usulan revisi DIPA dan konsep permohonan 
anggaran belanja tambahan (ABT), RKA BSSN, bahan masukan dalam rangka 
penyusunan Renstra, RKT, Renja, penetapan kinerja BSSN, menindaklanjuti 
bahan masukan pelaksanaan revisi anggaran, dan mengendalikan pelaksanaan 
penyusunan konsep Rencana Kerja Tahunan unit-unit kerja  

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun konsep Renstra BSSN dan pembahasan Renstra BSSN 

bersama dengan unit-unit kerja BSSN sesuai dengan Rencana Strategis 
Nasional 

2. Mengendalikan pelaksanaan penyusunan konsep Rencana Kinerja 
Tahunan unit-unit kerja agar pelaksanaan RKT sesuai dengan Renstra 
dan dilaksanakan tepat waktu 

3. Menyusun bahan pembahasan Program Kerja/Kegiatan BSSN dengan 
Komisi I DPR-RI 

4. Menganalisis hasil revisi program kerja dan anggaran yang diajukan Unit 
Kerja BSSN I agar sesuai dengan Renstra BSSN 

5. Menyusun konsep Usulan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 
beserta revisinya sesuai dengan Renstra BSSN 

6. Menyusun RKA BSSN sesuai dengan Pagu Indikatif atau Pagu Anggaran 
(Sementara) atau Alokasi Pagu Anggaran (Definitif) 

7. Menyusun bahan masukan dalam rangka penyusunan Renstra, RKT, 
Renja, Penetapan Kinerja BSSN 

8. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

9. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

10. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

11. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 



13. Mengendalikan pelaksanaan penyusunan konsep Rencana Kerja (Renja) 
unit kerja BSSN III agar sesuai dengan Renstra dan dilaksanakan tepat 
waktu 

14. Menganalisis konsep nota keuangan Unit Kerja BSSN III 
15. Menyusun bahan konsep kebijakan bagian perencanaan sesuai dengan 

ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pengelolaan 
program dan anggaran BSSN 

 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan keharmonisan penyusunan konsep renstra BSSN dan 

pembahasan Renstra BSSN 
2. Keefektifan dan keharmonisan pengendalian pelaksanaan penyusunan 

konsep Rencana Kinerja Tahunan unit-unit kerja 
3. Keakuratan dan ketepatan bahan pembahasan program kerja/kegiatan 

BSSN dengan Komisi I DPR-RI 
4. Keakuratan dan kelancaran tindaklanjut bahan masukan pelaksanaan 

revisi program kerja dan anggaran 
5. Keakuratan, kesesuaian, ketepatan, dan kelengkapan usulan DIPA dan 

revisinya 
6. Keakuratan dan kesesuaian RKA BSSN dengan pagu indikatif atau pagu 

anggaran (sementara) atau alokasi pagu anggaran (definitif) 
7. Keakuratan, kesesuaian, dan kualitas bahan masukan dalam rangka 

penyusunan Renstra, RKT, Renja, Penetapan Kinerja BSSN 
8. Ketelitian, ketepatan dan keakuratan penyusunan konsep Rencana Kerja 

BSSN 
9. Kevalidan nota keuangan Unit Kerja BSSN III 
10. Ketepatan penyusunan bahan konsep kebijakan bagian perencanaan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen konsep Renstra BSSN 
2. Pengendalian pelaksanaan penyusunan konsep Rencana Kinerja Tahunan 

unit-unit kerja 
3. Dokumen bahan pembahasan Program Kerja/Kegiatan  BSSN dengan Komisi 

I DPR-RI 
4. Hasil revisi program kerja dan anggaran Unit Kerja BSSN III 
5. Dokumen konsep Usulan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan 

revisinya 
6. Dokumen konsep RKA BSSN sesuai dengan Pagu Indikatif atau Pagu 

Anggaran (Sementara) atau Alokasi Pagu Anggaran (Definitif) 
7. Dokumen bahan masukan dalam rangka penyusunan Renstra, RKT, Renja, 

Penetapan Kinerja BSSN 
8. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
9. SKP Pribadi dan Bawahan 
10. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
11. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
12. Laporan pelaksanaan tugas 
13. Rencana Kerja Unit BSSN III 
14. Nota Keuangan Unit Kerja BSSN III 
15. Konsep kebijakan bagian perencanaan 



 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 
Pekerjaan Kepala Subbagian Program dan Anggaran III yang diarahkan 

bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam 
organisasi 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Program dan Anggaran III bertanggung jawab kepada 
suatu jabatan yang berada pada dua atau beberapa tingkat di bawah jabatan 
struktural tertinggi. Misalnya jabatan yang paling rendah dalam mata rantai 
komando, atau jabatan yang tingkatnya setara atau lebih tinggi dalam mata 
rantai pengawasan langsung 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada 
output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama dan Menyempurnakan metode dan prosedur kerja yang 
digunakan 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 

rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. Hubungan bersifat informal 
dan terjadi secara perseorangan di tempat kerja, dalam rapat rutin, atau 
melalui telepon 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; 
untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah 
kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan 
kepada bawahan 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Program dan Anggaran III mengalami kesulitan dalam 
pengarahan pekerjaan dengan jabatan: Kelas 9 atau 10 atau yang setara  

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan 
teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. 
Pekerjaan ini bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan 
penyeliaan yang memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memsstikan 
waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi 
dalam setiap jenis pekerjaan 

 
 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Program dan Anggaran III 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430 
 

  

Kelas Jabatan 9   (1365-1600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja I 
Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), laporan 
Monitoring dan Evaluasi DJA, laporan triwulan pada aplikasi e-monev Bappenas, 
laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program dan anggaran BSSN, 
konsep arsitektur dan informasi kinerja BSSN, penyusunan Perjanjian Kinerja 
Unit BSSN I serta bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, 
RKA-K/L dan RDP DPR-RI  

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan konsep bahan masukan dari Unit Kerja BSSN I dalam 

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
2. Menindaklanjuti bahan masukan penyusunan LAKIP Unit Kerja BSSN I 

sesuai dengan rencana strategis BSSN 
3. Menyusun Laporan Monev DJA Bulanan Unit Kerja BSSN I pada aplikasi 

Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) 
4. Menyusun Laporan Triwulan Unit Kerja BSSN I pada aplikasi e-monev 

Bappenas 
5. Menyusun Capain Kinerja dan melakukan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan program dan anggaran Unit Kerja BSSN I untuk kebutuhan 
pimpinan dan perencanaan program dan anggaran tahun mendatang 

6. Memberikan bahan masukan pada penyusunan Renstra, Renja, RKT, 
Penetapan Kinerja (PK), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 

7. Menyusun Bahan masukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR-
RI 

8. Menyusun Konsep arsitektur dan informasi kinerja BSSN 
9. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

10. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

11. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

13. Melakukan asistensi dan penyusunan Perjanjian Kinerja dari Unit Kerja 
BSSN I 



14. Menyusun bahan konsep kebijakan di bidang pengelolaan kinerja sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan, kebenaran, kualitas, dan kelengkapan dokumen konsep 

bahan masukan dari Unit Kerja BSSN I dalam penyusunan Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

2. Keakuratan, kelancaran, kualitas,  dan kelengkapan, tindak lanjut bahan 
masukan penyusunan LAKIP dari Unit Kerja BSSN I 

3. Keakuratan, kesesuaian, kelengkapan, dan kualitas laporan monev DJA 
bulanan Unit Kerja BSSN I pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi 
Kinerja Terpadu (SMART) 

4. Keakuratan, kesesuaian, kelengkapan, dan kualitas laporan triwulan di 
Unit Kerja BSSN I pada aplikasi e-monev Bappenas 

5. Keakuratan, kesesuaian, kelengkapan, dan kualitas laporan monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Unit Kerja BSSN I untuk 
kebutuhan pimpinan dan perencanaan program dan anggaran tahun 
mendatang 

6. Keakuratan, kesesuaian, kelengkapan, dan kualitas bahan masukan dari 
Unit Kerja BSSN I pada penyusunan Renstra, Renja, RKT, Penetapan 
Kinerja (PK), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga 
(RKA-K/L) 

7. Keakuratan, kesesuaian, kelengkapan, dan kualitas bahan masukan rapat 
dengar pendapat dengan DPR-RI 

8. Keakuratan, kesesuaian, dan kualitas konsep arsitektur dan informasi 
kinerja BSSN 

9. Keakuratan, kesesuaian dan kulitas penyusunan Perjanjian Kinerja dari 
Unit Kerja BSSN I 

10. Ketepatan penyusunan bahan konsep kebijakan di bidang pengelolaan 
kinerja 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen konsep Renstra BSSN 
2. Pengendalian pelaksanaan penyusunan konsep Rencana Kinerja Tahunan 

unit-unit kerja 
3. Dokumen bahan pembahasan Program Kerja/Kegiatan  BSSN dengan Komisi 

I DPR-RI 
4. Hasil revisi program kerja dan anggaran Unit Kerja BSSN I 
5. Dokumen konsep Usulan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan 

revisinya 
6. Dokumen konsep RKA BSSN sesuai dengan Pagu Indikatif atau Pagu 

Anggaran (Sementara) atau Alokasi Pagu Anggaran (Definitif) 
7. Dokumen bahan masukan dalam rangka penyusunan Renstra, RKT, Renja, 

Penetapan Kinerja BSSN 
8. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
9. SKP Pribadi dan Bawahan 
10. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
11. Laporan pelaksanaan tugas 
12. Rencana Kerja Unit BSSN I 



13. Nota Keuangan Unit Kerja BSSN I 
14. Konsep kebijakan bagian perencanaan 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Pekerjaan Kepala Subbagian Program dan Anggaran I yang diarahkan 
bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam 
organisasi 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Program dan Anggaran I bertanggung jawab kepada 
suatu jabatan yang berada pada dua atau beberapa tingkat di bawah jabatan 
struktural tertinggi. Misalnya jabatan yang paling rendah dalam mata rantai 
komando, atau jabatan yang tingkatnya setara atau lebih tinggi dalam mata 
rantai pengawasan langsung 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada 
output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama dan Menyempurnakan metode dan prosedur kerja yang 
digunakan 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 

rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. Hubungan bersifat informal 
dan terjadi secara perseorangan di tempat kerja, dalam rapat rutin, atau 
melalui telepon. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; 
untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah 
kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan 
kepada bawahan 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Bagian Administrasi Umum STSN mengalami kesulitan dalam 
pengarahan pekerjaan dengan jabatan: Kelas 9 atau 10 atau yang setara  

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan 
teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. 
Pekerjaan ini bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan 
penyeliaan yang memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memsstikan 
waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi 
dalam setiap jenis pekerjaan 

 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja I 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430 
 

  

Kelas Jabatan 9   (1365-1600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja II 
Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), laporan 
Monitoring dan Evaluasi DJA, laporan triwulan pada aplikasi e-monev Bappenas, 
laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program dan anggaran BSSN, 
konsep arsitektur dan informasi kinerja BSSN, penyusunan Perjanjian Kinerja 
Unit BSSN II serta bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, 
RKA-K/L dan RDP DPR-RI  

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan konsep bahan masukan dari Unit Kerja BSSN II dalam 

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
2. Menindaklanjuti bahan masukan penyusunan LAKIP Unit Kerja BSSN II 

sesuai dengan rencana strategis BSSN 
3. Menyusun Laporan Monev DJA Bulanan Unit Kerja BSSN II pada aplikasi 

Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) 
4. Menyusun Laporan Triwulan Unit Kerja BSSN II pada aplikasi e-monev 

Bappenas 
5. Menyusun Capain Kinerja dan melakukan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan program dan anggaran Unit Kerja BSSN II untuk kebutuhan 
pimpinan dan perencanaan program dan anggaran tahun mendatang 

6. Memberikan bahan masukan pada penyusunan Renstra, Renja, RKT, 
Penetapan Kinerja (PK), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 

7. Menyusun Bahan masukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR-
RI 

8. Menyusun Konsep arsitektur dan informasi kinerja BSSN 
9. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

10. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

11. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

13. Melakukan asistensi dan penyusunan Perjanjian Kinerja dari Unit Kerja 
BSSN I 



14. Menyusun bahan konsep kebijakan di bidang pengelolaan kinerja sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan, kebenaran, kualitas, dan kelengkapan dokumen konsep 

bahan masukan dari Unit Kerja BSSN II dalam penyusunan Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

2. Keakuratan, kelancaran, kualitas,  dan kelengkapan, tindak lanjut bahan 
masukan penyusunan LAKIP dari Unit Kerja BSSN II 

3. Keakuratan, kesesuaian, kelengkapan, dan kualitas laporan monev DJA 
bulanan Unit Kerja BSSN II pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi 
Kinerja Terpadu (SMART) 

4. Keakuratan, kesesuaian, kelengkapan, dan kualitas laporan triwulan di 
Unit Kerja BSSN I pada aplikasi e-monev Bappenas 

5. Keakuratan, kesesuaian, kelengkapan, dan kualitas laporan monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Unit Kerja BSSN II 
untuk kebutuhan pimpinan dan perencanaan program dan anggaran tahun 
mendatang 

6. Keakuratan, kesesuaian, kelengkapan, dan kualitas bahan masukan dari 
Unit Kerja BSSN II pada penyusunan Renstra, Renja, RKT, Penetapan 
Kinerja (PK), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga 
(RKA-K/L) 

7. Keakuratan, kesesuaian, kelengkapan, dan kualitas bahan masukan rapat 
dengar pendapat dengan DPR-RI 

8. Keakuratan, kesesuaian, dan kualitas konsep arsitektur dan informasi 
kinerja BSSN 

9. Keakuratan, kesesuaian dan kulitas penyusunan Perjanjian Kinerja dari 
Unit Kerja BSSN II 

10. Ketepatan penyusunan bahan konsep kebijakan di bidang pengelolaan 
kinerja 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen konsep Renstra BSSN 
2. Pengendalian pelaksanaan penyusunan konsep Rencana Kinerja Tahunan 

unit-unit kerja 
3. Dokumen bahan pembahasan Program Kerja/Kegiatan  BSSN dengan Komisi 

I DPR-RI 
4. Hasil revisi program kerja dan anggaran Unit Kerja BSSN II 
5. Dokumen konsep Usulan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan 

revisinya 
6. Dokumen konsep RKA BSSN sesuai dengan Pagu Indikatif atau Pagu 

Anggaran (Sementara) atau Alokasi Pagu Anggaran (Definitif) 
7. Dokumen bahan masukan dalam rangka penyusunan Renstra, RKT, Renja, 

Penetapan Kinerja BSSN 
8. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
9. SKP Pribadi dan Bawahan 
10. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
11. Laporan pelaksanaan tugas 
12. Rencana Kerja Unit BSSN II 



13. Nota Keuangan Unit Kerja BSSN II 
14. Konsep kebijakan bagian perencanaan 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Pekerjaan Kepala Subbagian Program dan Anggaran I yang diarahkan 
bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam 
organisasi 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Program dan Anggaran I bertanggung jawab kepada 
suatu jabatan yang berada pada dua atau beberapa tingkat di bawah jabatan 
struktural tertinggi. Misalnya jabatan yang paling rendah dalam mata rantai 
komando, atau jabatan yang tingkatnya setara atau lebih tinggi dalam mata 
rantai pengawasan langsung 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada 
output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama dan Menyempurnakan metode dan prosedur kerja yang 
digunakan 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 

rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. Hubungan bersifat informal 
dan terjadi secara perseorangan di tempat kerja, dalam rapat rutin, atau 
melalui telepon 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; 
untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah 
kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan 
kepada bawahan 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Bagian Administrasi Umum STSN mengalami kesulitan dalam 
pengarahan pekerjaan dengan jabatan: Kelas 9 atau 10 atau yang setara  

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan 
teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. 
Pekerjaan ini bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan 
penyeliaan yang memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memsstikan 
waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi 
dalam setiap jenis pekerjaan 

 



 
 

HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja II 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430 
 

  

Kelas Jabatan 9   (1365-1600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja III 
Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), laporan 
Monitoring dan Evaluasi DJA, laporan triwulan pada aplikasi e-monev Bappenas, 
laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program dan anggaran BSSN, 
konsep arsitektur dan informasi kinerja BSSN, penyusunan Perjanjian Kinerja 
Unit BSSN III serta bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, 
RKA-K/L dan RDP DPR-RI  

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan konsep bahan masukan dari Unit Kerja BSSN III dalam 

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
2. Menindaklanjuti bahan masukan penyusunan LAKIP Unit Kerja BSSN III 

sesuai dengan rencana strategis BSSN 
3. Menyusun Laporan Monev DJA Bulanan Unit Kerja BSSN III pada aplikasi 

Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) 
4. Menyusun Laporan Triwulan Unit Kerja BSSN III pada aplikasi e-monev 

Bappenas 
5. Menyusun Capain Kinerja dan melakukan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan program dan anggaran Unit Kerja BSSN III untuk kebutuhan 
pimpinan dan perencanaan program dan anggaran tahun mendatang 

6. Memberikan bahan masukan pada penyusunan Renstra, Renja, RKT, 
Penetapan Kinerja (PK), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 

7. Menyusun Bahan masukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR-
RI 

8. Menyusun Konsep arsitektur dan informasi kinerja BSSN 
9. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

10. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

11. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

13. Melakukan asistensi dan penyusunan Perjanjian Kinerja dari Unit Kerja 
BSSN III 



14. Menyusun bahan konsep kebijakan di bidang pengelolaan kinerja sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan, kebenaran, kualitas, dan kelengkapan dokumen konsep 

bahan masukan dari Unit Kerja BSSN III dalam penyusunan Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

2. Keakuratan, kelancaran, kualitas,  dan kelengkapan, tindak lanjut bahan 
masukan penyusunan LAKIP dari Unit Kerja BSSN III 

3. Keakuratan, kesesuaian, kelengkapan, dan kualitas laporan monev DJA 
bulanan Unit Kerja BSSN III pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi 
Kinerja Terpadu (SMART) 

4. Keakuratan, kesesuaian, kelengkapan, dan kualitas laporan triwulan di 
Unit Kerja BSSN III pada aplikasi e-monev Bappenas 

5. Keakuratan, kesesuaian, kelengkapan, dan kualitas laporan monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Unit Kerja BSSN III 
untuk kebutuhan pimpinan dan perencanaan program dan anggaran tahun 
mendatang 

6. Keakuratan, kesesuaian, kelengkapan, dan kualitas bahan masukan dari 
Unit Kerja BSSN III pada penyusunan Renstra, Renja, RKT, Penetapan 
Kinerja (PK), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga 
(RKA-K/L) 

7. Keakuratan, kesesuaian, kelengkapan, dan kualitas bahan masukan rapat 
dengar pendapat dengan DPR-RI 

8. Keakuratan, kesesuaian, dan kualitas konsep arsitektur dan informasi 
kinerja BSSN 

9. Keakuratan, kesesuaian dan kulitas penyusunan Perjanjian Kinerja dari 
Unit Kerja BSSN III 

10. Ketepatan penyusunan bahan konsep kebijakan di bidang pengelolaan 
kinerja 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen konsep Renstra BSSN 
2. Pengendalian pelaksanaan penyusunan konsep Rencana Kinerja Tahunan 

unit-unit kerja 
3. Dokumen bahan pembahasan Program Kerja/Kegiatan  BSSN dengan Komisi 

I DPR-RI 
4. Hasil revisi program kerja dan anggaran Unit Kerja BSSN III 
5. Dokumen konsep Usulan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan 

revisinya 
6. Dokumen konsep RKA BSSN sesuai dengan Pagu Indikatif atau Pagu 

Anggaran (Sementara) atau Alokasi Pagu Anggaran (Definitif) 
7. Dokumen bahan masukan dalam rangka penyusunan Renstra, RKT, Renja, 

Penetapan Kinerja BSSN 
8. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
9. SKP Pribadi dan Bawahan 
10. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
11. Laporan pelaksanaan tugas 
12. Rencana Kerja Unit BSSN III 



13. Nota Keuangan Unit Kerja BSSN III 
14. Konsep kebijakan bagian perencanaan 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Pekerjaan Kepala Subbagian Program dan Anggaran I yang diarahkan 
bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam 
organisasi 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Program dan Anggaran I bertanggung jawab kepada 
suatu jabatan yang berada pada dua atau beberapa tingkat di bawah jabatan 
struktural tertinggi. Misalnya jabatan yang paling rendah dalam mata rantai 
komando, atau jabatan yang tingkatnya setara atau lebih tinggi dalam mata 
rantai pengawasan langsung 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada 
output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama dan Menyempurnakan metode dan prosedur kerja yang 
digunakan 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 

rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. Hubungan bersifat informal 
dan terjadi secara perseorangan di tempat kerja, dalam rapat rutin, atau 
melalui telepon. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; 
untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah 
kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan 
kepada bawahan 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Bagian Administrasi Umum STSN mengalami kesulitan dalam 
pengarahan pekerjaan dengan jabatan: Kelas 9 atau 10 atau yang setara  

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan 
teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. 
Pekerjaan ini bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan 
penyeliaan yang memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memsstikan 
waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi 
dalam setiap jenis pekerjaan 

 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja III 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430 
 

  

Kelas Jabatan 9   (1365-1600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran I 
Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan,  penyiapan data laporan 
keuangan serta pajak PPN dan PPh bulanan, pelaksanaan pencairan, verifikasi 
pencairan, rekonsiliasi anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, tata usaha 
keuangan dan pembayaran sesuai dengan prosedur yang berlaku.  

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan Unit Kerja BSSN I sesuai 

prosedur supaya akuntansi keuangan dapat berjalan lancar 
2. Menyiapkan data laporan keuangan semesteran dan tahunan Unit Kerja 

BSSN I secara rinci, lengkap, dan akurat sesuai ketentuan dan prosedur 
yang berlaku untuk bahan pertimbangan pimpinan 

3. Menyiapkan Data laporan pajak PPN dan PPh bulanan Unit Kerja BSSN I 
dengan lengkap dan benar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku sebagai bahan pertimbangan pimpinan 

4. Melaksanakan pencairan, verifikasi pencairan, dan rekonsiliasi anggaran, 
serta administrasi keuangan Unit Kerja BSSN I sesuai prosedur yang 
berlaku 

5. Melaksanakan perbendaharaan, tata usaha keuangan dan pembayaran 
untuk Unit Kerja BSSN I sesuai prosedur yang berlaku 

6. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

7. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

8. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

9. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

11. Menyiapkan bahan konsep kebijakan di bidang keuangan sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pengelolaan 
anggaran di BSSN 

 
 

 



B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan, kelancaran, ketepatan, kelengkapan, dan keefektifan 

pengelolaan akuntansi keuangan Unit Kerja BSSN I 
2. Keakuratan, kebenaran, dan kelengkapan data laporan keuangan 

semesteran dan tahunan Unit Kerja BSSN I 
3. Keakuratan, kebenaran, dan kelengkapan data laporan pajak PPN dan 

PPh bulanan Unit Kerja BSSN I 
4. Kebenaran dan kelangkapan data pencairan, verifikasi pencairan, dan 

rekonsiliasi anggaran, serta administrasi keuangan Unit Kerja BSSN I 
5. Keakuratan, kebenaran dan kelengkapan kegiatan perbendaharaan, tata 

usaha keuangan dan pembayaran Unit Kerja BSSN I 
6. Ketepatan menyusun bahan konsep kebijakan di bidang keuangan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan pengelolaan akuntansi keuangan Unit Kerja BSSN I 
2. Dokumen data laporan keuangan semesteran dan tahunan Unit Kerja BSSN I 
3. Dokumen data laporan pajak PPN dan PPh bulanan Unit Kerja BSSN I 
4. Laporan pelaksanaan pencairan, verifikasi pencairan, dan rekonsiliasi 

anggaran, serta administrasi keuangan Unit Kerja BSSN I 
5. Laporan pelaksanaan perbendaharaan, tata usaha keuangan dan 

pembayaran untuk Unit Kerja BSSN I 
6. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
7. SKP Pribadi dan Bawahan 
8. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
9. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
10. Laporan pelaksanaan tugas 
11. Konsep kebijakan di bidang keuangan 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Pekerjaan Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran I sifatnya rutin, 
prosedural dan memberikan jasa dalam mendukung pencairan/pelaksanaan 
anggaran sesuai bidang tugasnya 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran I merupakan jabatan paling 
bawah/rendah dalam rantai komando organisasi yang merupakan struktural 
eselon IV 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran I melaksanakan pencairan 
anggaran dan melaporan secara berkala minimal 3 bulan sekali/sewaktu - 
waktu dibutuhkan, mengevaluasi kinerja bawahan 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran I melakukan supervisi kepada 

bawahannya dalam unit organisasinya dan melakukan pengawasan 
dengan rekan setingkat. 

 



b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 
Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran I melakukan bimbingan kepada 

bawahan dalam hal pembinaan dan pengawasan melekat 
 

E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 
Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran I membawahi jabatan fungsional 

umum/pelaksana dengan klas jabatan 7 (analis) atau kelas jabatan 8 
(bendahara) 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran I melakukan supervisi bawahan 
dan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu dan prosedur dapat 
berjalan dengan baik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran I 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430 
 

  

Kelas Jabatan 9   (1365-1600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran II 
Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan,  penyiapan data laporan 
keuangan serta pajak PPN dan PPh bulanan, pelaksanaan pencairan, verifikasi 
pencairan, rekonsiliasi anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, tata usaha 
keuangan dan pembayaran sesuai dengan prosedur yang berlaku.  

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan Unit Kerja BSSN II sesuai 

prosedur supaya akuntansi keuangan dapat berjalan lancar 
2. Menyiapkan data laporan keuangan semesteran dan tahunan Unit Kerja 

BSSN II secara rinci, lengkap, dan akurat sesuai ketentuan dan prosedur 
yang berlaku untuk bahan pertimbangan pimpinan 

3. Menyiapkan Data laporan pajak PPN dan PPh bulanan Unit Kerja BSSN II 
dengan lengkap dan benar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku sebagai bahan pertimbangan pimpinan 

4. Melaksanakan pencairan, verifikasi pencairan, dan rekonsiliasi anggaran, 
serta administrasi keuangan Unit Kerja BSSN II sesuai prosedur yang 
berlaku 

5. Melaksanakan perbendaharaan, tata usaha keuangan dan pembayaran 
untuk Unit Kerja BSSN II sesuai prosedur yang berlaku 

6. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

7. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

8. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

9. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

11. Menyiapkan bahan konsep kebijakan di bidang keuangan sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pengelolaan 
anggaran di BSSN 

 
 

 



B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan, kelancaran, ketepatan, kelengkapan, dan keefektifan 

pengelolaan akuntansi keuangan Unit Kerja BSSN II 
2. Keakuratan, kebenaran, dan kelengkapan data laporan keuangan 

semesteran dan tahunan Unit Kerja BSSN II 
3. Keakuratan, kebenaran, dan kelengkapan data laporan pajak PPN dan 

PPh bulanan Unit Kerja BSSN II 
4. Kebenaran dan kelangkapan data pencairan, verifikasi pencairan, dan 

rekonsiliasi anggaran, serta administrasi keuangan Unit Kerja BSSN II 
5. Keakuratan, kebenaran dan kelengkapan kegiatan perbendaharaan, tata 

usaha keuangan dan pembayaran Unit Kerja BSSN II 
6. Ketepatan menyusun bahan konsep kebijakan di bidang keuangan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan pengelolaan akuntansi keuangan Unit Kerja BSSN II 
2. Dokumen data laporan keuangan semesteran dan tahunan Unit Kerja BSSN 

II 
3. Dokumen data laporan pajak PPN dan PPh bulanan Unit Kerja BSSN II 
4. Laporan pelaksanaan pencairan, verifikasi pencairan, dan rekonsiliasi 

anggaran, serta administrasi keuangan Unit Kerja BSSN II 
5. Laporan pelaksanaan perbendaharaan, tata usaha keuangan dan 

pembayaran untuk Unit Kerja BSSN II 
6. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
7. SKP Pribadi dan Bawahan 
8. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
9. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
10. Laporan pelaksanaan tugas 
11. Konsep kebijakan di bidang keuangan 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Pekerjaan Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran II sifatnya rutin, 
prosedural dan memberikan jasa dalam mendukung pencairan/pelaksanaan 
anggaran sesuai bidang tugasnya 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran II merupakan jabatan paling 
bawah/rendah dalam rantai komando organisasi yang merupakan struktural 
eselon IV 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran II melaksanakan pencairan 
anggaran dan melaporan secara berkala minimal 3 bulan sekali/sewaktu - 
waktu dibutuhkan, mengevaluasi kinerja bawahan 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran II melakukan supervisi kepada 

bawahannya dalam unit organisasinya dan melakukan pengawasan 
dengan rekan setingkat 



b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 
Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran II melakukan bimbingan kepada 

bawahan dalam hal pembinaan dan pengawasan melekat 
 

E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 
Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran II membawahi jabatan fungsional 

umum/pelaksana dengan klas jabatan 7 (analis) atau kelas jabatan 8 
(bendahara) 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran II melakukan supervisi bawahan 
dan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu dan prosedur dapat 
berjalan dengan baik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran II 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430 
 

  

Kelas Jabatan 9   (1365-1600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran III 
Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan,  penyiapan data laporan 
keuangan serta pajak PPN dan PPh bulanan, pelaksanaan pencairan, verifikasi 
pencairan, rekonsiliasi anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, tata usaha 
keuangan dan pembayaran sesuai dengan prosedur yang berlaku.  

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan Unit Kerja BSSN III 

sesuai prosedur supaya akuntansi keuangan dapat berjalan lancar 
2. Menyiapkan data laporan keuangan semesteran dan tahunan Unit Kerja 

BSSN III secara rinci, lengkap, dan akurat sesuai ketentuan dan prosedur 
yang berlaku untuk bahan pertimbangan pimpinan 

3. Menyiapkan Data laporan pajak PPN dan PPh bulanan Unit Kerja BSSN 
III dengan lengkap dan benar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku sebagai bahan pertimbangan pimpinan 

4. Melaksanakan pencairan, verifikasi pencairan, dan rekonsiliasi anggaran, 
serta administrasi keuangan Unit Kerja BSSN III sesuai prosedur yang 
berlaku 

5. Melaksanakan perbendaharaan, tata usaha keuangan dan pembayaran 
untuk Unit Kerja BSSN III sesuai prosedur yang berlaku 

6. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

7. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

8. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

9. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

11. Menyiapkan bahan konsep kebijakan di bidang keuangan sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pengelolaan 
anggaran di BSSN 

 
 

 



B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan, kelancaran, ketepatan, kelengkapan, dan keefektifan 

pengelolaan akuntansi keuangan Unit Kerja BSSN III 
2. Keakuratan, kebenaran, dan kelengkapan data laporan keuangan 

semesteran dan tahunan Unit Kerja BSSN III 
3. Keakuratan, kebenaran, dan kelengkapan data laporan pajak PPN dan 

PPh bulanan Unit Kerja BSSN III 
4. Kebenaran dan kelangkapan data pencairan, verifikasi pencairan, dan 

rekonsiliasi anggaran, serta administrasi keuangan Unit Kerja BSSN III 
5. Keakuratan, kebenaran dan kelengkapan kegiatan perbendaharaan, tata 

usaha keuangan dan pembayaran Unit Kerja BSSN III 
6. Ketepatan menyusun bahan konsep kebijakan di bidang keuangan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan pengelolaan akuntansi keuangan Unit Kerja BSSN III 
2. Dokumen data laporan keuangan semesteran dan tahunan Unit Kerja BSSN 

III 
3. Dokumen data laporan pajak PPN dan PPh bulanan Unit Kerja BSSN III 
4. Laporan pelaksanaan pencairan, verifikasi pencairan, dan rekonsiliasi 

anggaran, serta administrasi keuangan Unit Kerja BSSN III 
5. Laporan pelaksanaan perbendaharaan, tata usaha keuangan dan 

pembayaran untuk Unit Kerja BSSN III 
6. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
7. SKP Pribadi dan Bawahan 
8. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
9. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
10. Laporan pelaksanaan tugas 
11. Konsep kebijakan di bidang keuangan 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Pekerjaan Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran III sifatnya rutin, 
prosedural dan memberikan jasa dalam mendukung pencairan/pelaksanaan 
anggaran sesuai bidang tugasnya 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran II merupakan jabatan paling 
bawah/rendah dalam rantai komando organisasi yang merupakan struktural 
eselon IV 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran II melaksanakan pencairan 
anggaran dan melaporan secara berkala minimal 3 bulan sekali/sewaktu - 
waktu dibutuhkan, mengevaluasi kinerja bawahan 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran II melakukan supervisi kepada 

bawahannya dalam unit organisasinya dan melakukan pengawasan 
dengan rekan setingkat 



b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 
Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran II melakukan bimbingan kepada 

bawahan dalam hal pembinaan dan pengawasan melekat 
 

E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 
Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran II membawahi jabatan fungsional 

umum/pelaksana dengan klas jabatan 7 (analis) atau kelas jabatan 8 
(bendahara) 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran II melakukan supervisi bawahan 
dan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu dan prosedur dapat 
berjalan dengan baik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran III 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430 
 

  

Kelas Jabatan 9   (1365-1600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Laksana 
Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, menganalisis, dan menelaah tata laksana organisasi sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sesuai dengan perkembangan 
organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan usulan penelaahan Standar Operasional Prosedur BSSN 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku demi kelancaran 
pelaksanaan tugas 

2. Menyelenggarakan asistensi atau bimbingan teknis penyusunan SOP 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas 

3. Mengevaluasi SOP unit kerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku untuk menjamin Service Level Agreement Organisasi dengan baik 

4. Menyelenggarakan penyusunan dan evaluasi proses bisnis BSSN sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan proses bisnis berjalan 
sesuai dengan rencana organisasi 

5. Mengkaji teknologi baru dan metode alternatif untuk mendukung efisiensi 
pelaksanaan tugas 

6. Mengembangkan ketatalaksanaan sesuai dengan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku dalam rangka meningkatkan pelayanan publik 

7. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

8. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

9. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

10. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

11. Menyusun bahan konsep kebijakan di bidang tata laksana sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman ketatalaksanaan 
di BSSN 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Ketelitian menganalisis dan evaluasi visi-misi, strategi dan tata nilai BSSN 
2. Ketepatan menyusun dan mengevaluasi dokumen kelengkapan jabatan 

BSSN 



3. Ketepatan menyusun dan mengevaluasi kelembagaan BSSN 
4. Ketepatan penyusunan bahan konsep kebijakan di bidang organisasi 
5. Ketelitian menelaah usulan SOP BSSN 
6. Kebenaran melaksanakan asistensi atau bimbingan teknis penyusunan 

SOP 
7. Ketepatan memberikan rekomendasi atas perubahan SOP 
8. Ketepatan menyusun dan mengevaluasi proses bisnis BSSN 
9. Ketelitian mengikuti perkembangan teknologi baru dan metode alternative 

untuk mendukung efisiensi pelaksanaan tugas 
10. Konsistensi mengembangkan ketatalaksanaan dalam rangka 

meningkatkan pelayanan publik 
11. Ketepatan penyusunan bahan konsep kebijakan di bidang tata laksana 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen penyusunan dan evaluasi terhadap visi-misi, strategi dan tata nilai 
BSSN 

2. Dokumen penyusunan dan evaluasi uraian jabatan, analisis beban kerja, 
standar kompetensi jabatan, peta jabatan dan kelas jabatan 

3. Dokumen penyusunan dan evaluasi kelembagaan BSSN 
4. SKP Pribadi dan Bawahan 
5. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
6. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
7. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
8. Laporan pelaksanaan tugas 
9. Konsep kebijakan di bidang organisasi 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Pada Kepala Subbagian Organisasi, pekerjaan yang diarahkan bersifat 
prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk kepada 
orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Organisasi bertanggung jawab pada Kepala Bagian 
Organisasi dan Tata Laksana yang berada satu tingkat lebih tinggi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Jabatan Kepala Subbagian Organisasi memiliki wewenang dalam 
merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output 
setiap 3 bulan dan setiap tahun, dan atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Hubungan Kepala Subbagian Organisasi dengan bawahan dalam unit 

organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat yang mengawasi unit 
organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau dengan staf administrasi 
dan penunjang yang berada dalam organisasi yang sama dengan penyelia 

 
 



b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 
Kepala Subbagian Organisasi membahas pekerjaan untuk memberikan 

atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar informasi tentang operasi 
kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, 
dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Organisasi membawahi jabatan yang nilai jabatannya 
pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Organisasi meliputi 
pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan 
kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini bervariasi dari pekerjaan yang 
bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang memerlukan koordinasi 
dalam unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, 
standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis pekerjaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Organisasi 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430 
 

  

Kelas Jabatan 9   (1365-1600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Laksana 
Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, menganalisis, dan menelaah tata laksana organisasi sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sesuai dengan perkembangan 
organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan usulan penelaahan Standar Operasional Prosedur BSSN 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku demi kelancaran 
pelaksanaan tugas 

2. Menyelenggarakan asistensi atau bimbingan teknis penyusunan SOP 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas 

3. Mengevaluasi SOP unit kerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku untuk menjamin Service Level Agreement Organisasi dengan baik 

4. Menyelenggarakan penyusunan dan evaluasi proses bisnis BSSN sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan proses bisnis berjalan 
sesuai dengan rencana organisasi 

5. Mengkaji teknologi baru dan metode alternatif untuk mendukung efisiensi 
pelaksanaan tugas 

6. Mengembangkan ketatalaksanaan sesuai dengan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku dalam rangka meningkatkan pelayanan publik 

7. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

8. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

9. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

10. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

11. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

12. Menyusun bahan konsep kebijakan di bidang tata laksana sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman ketatalaksanaan 
di BSSN 

 
 



 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Ketelitian menelaah usulan SOP BSSN 
2. Kebenaran melaksanakan asistensi atau bimbingan teknis penyusunan 

SOP 
3. Ketepatan memberikan rekomendasi atas perubahan SOP 
4. Ketepatan menyusun dan mengevaluasi proses bisnis BSSN 
5. Ketelitian mengikuti perkembangan teknologi baru dan metode alternative 

untuk mendukung efisiensi pelaksanaan tugas 
6. Konsistensi mengembangkan ketatalaksanaan dalam rangka 

meningkatkan pelayanan publik 
7. Ketepatan penyusunan bahan konsep kebijakan di bidang tata laksana 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen Standar Operasional Prosedur BSSN 
2. Laporan kegiatan asistensi atau bimbingan teknis penyusunan SOP 
3. Dokumen Evaluasi SOP 
4. Dokumen penyusunan proses bisnis dan dokumen evaluasi proses bisnis 

BSSN 
5. Kajian rekomendasi metode alternatif 
6. Tata laksana pelayanan publik 
7. SKP Pribadi dan Bawahan 
8. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
9. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
10. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
11. Laporan pelaksanaan tugas 
12. Konsep kebijakan di bidang tata laksana 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Jabatan Kepala Subbagian Tata Laksana, pekerjaan yang diarahkan 
bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam 
organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Tata Laksana bertanggung jawab pada Kepala Bagian 
Organisasi dan Tata Laksana yang berada satu tingkat lebih tinggi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Jabatan Kepala Subbagian Tata Laksana memiliki wewenang dalam 
merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output 
setiap 3 bulan dan setiap tahun, dan atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Hubungan Kepala Subbagian Organisasi dengan bawahan dalam unit 

organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat yang mengawasi unit 
organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau dengan staf administrasi 



dan penunjang yang berada dalam organisasi yang sama dengan 
penyeliaHubungan Kepala Subbagian Tata Laksana dengan bawahan 
dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat yang 
mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau dengan 
staf administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang sama 
dengan penyelia 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Tata Laksana membahas pekerjaan untuk 
memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar informasi 
tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan 
pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan.. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Tata Laksana membawahi jabatan yang nilai 
jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Tata Laksana 
meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara 
dengan kelas 8 atau lebih rendah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Organisasi 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430 
 

  

Kelas Jabatan 9   (1365-1600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi Internal 
Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, menganalisis, dan menelaah kegiatan reformasi birokrasi internal 
organisasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar sesuai 
dengan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan penyiapan bahan kegiatan implementasi reformasi birokrasi 

BSSN sesuai aturan yang berlaku untuk mencapai pelaksanaan reformasi 
birokrasi internal yang akuntabel 

2. Menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi roadmap reformasi birokrasi 
BSSN sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk mencapai target 
reformasi birokrasi organisasi 

3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi unit kerja sesuai 
dengan roadmap RB 

4. Melakukan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi kepada pegawai 
BSSN sesuai dengan tujuan organisasi agar tercapai tujuan pelaksanaan 
RB organisasi  

5. Mengelola manajemen perubahan di lingkungan organisasi BSSN sesuai 
dengan prosedur yang berlaku agar terciptanya organisasi yang efektif 
dan efisien 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

9. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

11. Menyusun bahan konsep kebijakan di bidang reformasi birokrasi BSSN 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman 
pelaksanaan reformasi birokrasi di BSSN 

 
 

 



B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan bahan kegiatan implementasi reformasi birokrasi BSSN 
2. Kelengkapan bahan penyusunan dan evaluasi roadmap reformasi 

birokrasi; 
3. Konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi unit 

kerja sesuai dengan roadmap RB; 
4. Konsistensi pelaksanaan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi; 
5. Pengelolaan manajemen perubahan di BSSN yang efektif dan efisien. 
6. Ketepatan menyusun bahan konsep kebijakan di bidang reformasi 

birokrasi 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Implementasi reformasi birokrasi BSSN 
2. Dokumen evaluasi roadmap reformasi birokrasi BSSN 
3. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi unit kerja 

sesuai dengan roadmap RB 
4. Laporan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi 
5. Laporan pelaksanaan manajemen perubahan organisasi 
6. SKP Pribadi dan Bawahan 
7. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
8. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
9. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
10. Laporan pelaksanaan tugas 
11. Konsep kebijakan di bidang reformasi birokrasi 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Jabatan Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi Internal, pekerjaan yang 
diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau 
produk kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam 
organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi Internal bertanggung jawab pada 
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana yang berada satu tingkat lebih 
tinggi. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Jabatan Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi Internal memiliki 
wewenang dalam merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang 
berorientasi pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, dan atau 
mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
HubunganKepala Subbagian Reformasi Birokrasi Internal dengan 

bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat 
yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau 
dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi 
yang sama dengan penyelia 



b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 
Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi Internal membahas pekerjaan 

untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar 
informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk 
memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan.. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi Internal membawahi jabatan yang 
nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Reformasi 
Birokrasi Internal meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan 
lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi Internal 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan Pengembangan  
 Kompetensi Pegawai 

Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan, merumuskan, menyelenggarakan, menganalisis, dan 
mengevaluasi kegiatan perencanaan dan pengembangan kompetensi pegawai 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatan 
produktifitas BSSN dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

2. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

3. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

5. Melakukan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku dalam rangka penentuan kebutuhan pegawai 

6. Mengelola pelaksanaan dan koordinasi pengadaan ASN sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan SDM yang 
berkualitas 

7. Melakukan analisis kebutuhan diklat /Traning Need Asessment (TNA) 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan 
pengembangan kompetensi SDM tepat guna dan sasaran 

8. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai serta 
evaluasinya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
menciptkan SDM yang berkompeten, kredibel dan berkualitas 

9. Mengelola Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan SDM yang 
profesional dan mampu bersaing 

10. Melaksanakan layanan konsultasi kepada pegawai terkait pengembangan 
kompetensi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai 
layanan internal kepada pegawai 

11. Menganalisis bahan perumusan analisis kebutuhan pegawai dan formasi 
pegawai sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
mewujudkan organisasi yang ideal 



12. Menganalisis bahan penetapan pengangkatan CPNS sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas 

13. Melakukan perhitungan gap kompetensi pegawai sebagai bahan 
perhitungan indeks profesionalitas ASN sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pegawai 

14. Menyiapkan bahan penilaian reformasi birokrasi area penataan sistem 
manajemen SDM sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 
untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi organisasi 

15. Menyiapkan bahan konsep kebijakan urusan perencanaan 
pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Ketelitian, ketepatan dan kevalidan data dan hasil analisis beban kerja 
2. kebenaran, ketepatan, dan keakuratan pelaksanaan pengadaan pegawai 
3. Ketelitian dan kevalidan data menganalisis kebutuhan diklat pegawai 
4. Kelengkapan data, kesesuaian, dan ketepatan pelaksanaan 

pengembangan kompetensi pegawai serta evaluasinya 
5. Kelengkapan data, kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan Tugas Belajar 

dan Izin Belajar pegawai 
6. Keefektifan dan kesesuain pemberian layanan konsultasi kepada pegawai 
7. Ketepatan analisis bahan perumusan analisis kebutuhan pegawai dan 

formasi pegawai 
8. Kesesuaian dan kelengkapan bahan penetapan pengangkatan CPNS 
9. Ketepatan penghitungan gap kompetensi pegawai 
10. Kelengkapan bahan penilaian reformasi birokrasi area penataan sistem 

manajemen SDM 
11. Ketepatan bahan konsep kebijakan urusan perencanaan dan 

pengembangan kompetensi pegawai 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
2. SKP pribadi dan bawahan 
3. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
4. Laporan pelaksanaan tugas termasuk LAKIP 
5. Dokumen analisis beban kerja 
6. Terlaksananya pengadaan ASN 
7. Pelaksanaan analisis kebutuhan diklat /Traning Need Asessment (TNA) 
8. Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai serta evaluasinya 
9. Terlaksananya kegiatan Tugas Belajar dan Izin Belajar pegawai 
10. Laporan pelaksanaan konsultasi kepada pegawai 
11. Analisis bahan perumusan analisis kebutuhan pegawai dan formasi pegawai 
12. Hasil analisis bahan penetapan pengangkatan CPNS 
13. Hasil perhutungan gap kompetensi pegawai 
14. tersedianya bahan penilaian reformasi birokrasi  area penataan sistem 

manajemen SDM 
15. Konsep kebijakan urusan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai 
 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Kepala Subbagian Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai 
mempunyai ruang lingkup yang sifatnya rutin, prosedural dan memberikan 
produk jasa kepada organisasi sesuai permintaan / kebutuhan untuk 
melaksanakan edukasi yang berkaitan dengan edukasi keamanan siber. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Jabatan Kepala Subbagian Perencanaan Pengembangan Kompetensi 
Pegawai bertanggung jawab kepada suatu jabatan yang berada pada dua 
atau beberapa tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi, atau jabatan 
struktural eselon IV sehingga jabatan terendah dalam mata rantai komando. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai 
mempunyai wewenang dalam merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan 
secara periodik per triwulan/per tahun, menyempurnakan metode dan 
prosedur kerja. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai 

melakukan supervisi terhadap bawahan dalam unit organisasinya, dengan 
rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia.  

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai 
membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk 
tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, 
dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada 
bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai 
membawahi jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang 
setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Perencanaan 
Pengembangan Kompetensi Pegawai meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan 
teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. 
Pekerjaan ini bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan 
penyeliaan yang memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan 
waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi 
dalam setiap jenis pekerjaan 

 
 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan Pengembangan  
  Kompetensi Pegawai 

Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Mutasi 
Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, mengembangkan, menganalisa dan mengevaluasi proses mutasi 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai tujuan 
strategis organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun bahan konsep kebijakan urusan mutasi pegawai sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan produktivitas 
organisasi  

2. Mengelola proses kepangkatan pegawai sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk menciptakan produktivitas kinerja pegawai 
dalam organisasi 

3. Mengelola proses pengangkatan dalam dan pemberhentian dari jabatan 
pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional sesuai 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan produktivitas 
kinerja pegawai dalam organisasi 

4. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

5. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

6. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

7. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

9. Mengelola penempatan dan pemindahan pegawai sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menciptakan iklim organisasi 
yang produktif 

10. Mengelola administrasi status pegawai yang dipekerjakan/diperbantukan 
pada instansi lain sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku 

11. Mengelola proses penyelesaian status kepegawaian sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan iklim organisasi 
yang produktif 



12. Menyiapkan kegiatan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan/tim 
penilai kinerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
mewujudkan organisasi yang ideal dan profesional 

13. Menganalisis penjenjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kinerja pegawai 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Ketepatan menyusun bahan konsep kebijakan urusan mutasi pegawai 
2. Kebenaran data, ketelitian dan ketepatan mengelola kepangkatan 

pegawai 
3. Kelengkapan data dan ketepatan mengelola proses pengangkatan dalam 

dan pemberhentian dari jabatan 
4. Keefektifan dan ketepatan memroses penempatan dan pemindahan 

pegawai 
5. Ketelitian dan kelengkapan data mengelola administrasi status pegawai 

yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi lain 
6. Ketelitian dan kelengkapan data memroses penyelesaian status 

kepegawaian 
7. Kelengkapan data menyiapkan kegiatan badan pertimbangan jabatan dan 

kepangkatan/tim penilai kerja 
8. Ketepatan analisis penjenjangan jabatan fungsional 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Konsep kebijakan mutasi pegawai 
2. Terkelolanya kepangkatan pegawai 
3. Terlaksananya pengangkatan dalam dan pemberhentian dari jabatan bagi 

pegawai 
4. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
5. SKP pribadi dan bawahan 
6. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
7. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
8. Laporan pelaksanaan tugas 
9. Terlaksananya penempatan dan pemindahan pegawai 
10. Dokumen pegawai yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi lain 
11. Dokumen penyelesaian status kepegawaian 
12. Laporan pelaksanaan kegiatan badan pertimbangan jabatan dan 

kepangkatan/tim penilai kinerja 
13. Hasil analisis penjenjangan jabatan fungsional 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Kepala Subbagian Mutasi mempunyai ruang lingkup yang sifatnya rutin, 
prosedural dan memberikan produk jasa kepada organisasi sesuai 
permintaan / kebutuhan untuk melaksanakan edukasi yang berkaitan dengan 
edukasi keamanan siber 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Jabatan Kepala Subbagian Mutasi merupakan jabatan struktural eselon IV 
sehingga jabatan terendah dalam mata rantai komando. 

 



C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 
Kepala Subbagian Mutasi mempunyai wewenang dalam merencanakan 

dan menjadwalkan pekerjaan secara periodik per triwulan/per tahun, 
menyempurnakan metode dan prosedur kerja. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Mutasi melakukan supervisi terhadap bawahan/staf 

pada unit organisasinya 
 

b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 
Kepala Subbagian Mutasi membahas pekerjaan untuk memberikan atau 

menerima pelayanan; untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja 
dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan 
bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Mutasi membawahi jabatan yang nilai jabatannya pada 
kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Mutasi meliputi 
pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan 
kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini bervariasi dari pekerjaan yang 
bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang memerlukan koordinasi 
dalam unit kerja untuk memsstikan waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, 
standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis pekerjaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Mutasi 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430 
 

  

Kelas Jabatan 9   (1365-1600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Manajemen Talenta 
Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan, merumuskan, menyelenggarakan, menganalisis, dan 
mengevaluasi kegiatan manajemen talenta dam penilaian kompetensi pegawai 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai tujuan 
strategis organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi; 

2. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

3. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

4. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

6. Menganalisis kebutuhan talenta, pengembangan talenta dan retensi 
talenta pegawai sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 
untuk mencapai SDM yang profesional, kredibel dan berkualitas 

7. Menyelenggarakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (open bidding) 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memperoleh 
pimpinan tinggi yang profesional, kredibel dan berkualitas 

8. Melaksanakan pengukuran kompetensi pejabat pimpinan tinggi, pejabat 
administrasi dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk mencapai SDM yang profesional, kredibel 
dan berkualitas 

9. Melakukan evaluasi talenta sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku untuk meningkatkan kualitas kompetensi pegawai 

10. Menganalisis kompetensi pegawai sesuai dengan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku untuk meningkatkan kualitas SDM 

11. Menyiapkan program rencana suksesi sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kompetensi pegawai 

12. Memberikan layanan konseling terkait psikologi dan kerja pegawai sesuai 
ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai layanan internal pegawai 



13. Menyusun bahan konsep kebijakan urusan manajemen talenta sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan 
kompetensi pegawai 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Keefektifan, kesesuaian dan ketepatan penentuan kebutuhan talenta, 
analisis pengembangan talenta dan retensi talenta pegawai 

2. Kelengkapan data, kefektifan dan ketepatan seleksi terbuka jabatan 
pimpinan tinggi 

3. Ketepatan dan kevalidan pengukuran kompetensi pejabat pimpinan tinggi, 
pejabat administrasi dan pejabat fungsional 

4. Ketepatan dan kevalidan evaluasi talenta pegawai 
5. Ketepatan analisis kompetensi pegawai 
6. Ketepatan perumusan program rencana suksesi 
7. Keefektifan pemberian layanan konseling terkait psikologi dan kerja 

pegawai 
8. Ketepatan perumusan bahan konsep kebijakan urusan manajemen talenta 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
2. SKP pribadi dan bawahan 
3. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
4. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
5. Laporan pelaksanaan tugas termasuk LAKIP 
6. Hasil analisis kebutuhan talenta, pengembangan talenta dan retensi talenta 

pegawai 
7. Terlaksananya seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (open bididng) 
8. Terlaksananya pengukuran kompetensi pejabat pimpinan tinggi, pejabat 

administrasi dan pejabat fungsional 
9. Hasil evaluasi talenta 
10. Hasil analisis kompetensi pegawai 
11. Program rencana suksesi 
12. Pelaksanaan layanan konseling terkait psikologi dan kerja pegawai 
13. Konsep kebijakan urusan manajemen talenta 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Kepala Subbagian Manajemen Talenta mempunyai ruang lingkup yang 
sifatnya rutin, prosedural dan memberikan produk jasa kepada organisasi 
sesuai permintaan / kebutuhan untuk melaksanakan edukasi yang berkaitan 
dengan edukasi keamanan siber. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Jabatan Kepala Subbagian Manajemen Talenta merupakan jabatan 
struktural eselon IV sehingga jabatan terendah dalam mata rantai komando. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Manajemen Talenta mempunyai wewenang dalam 
merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan secara periodik per triwulan/per 
tahun, menyempurnakan metode dan prosedur kerja. 



D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 
a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 

Kepala Subbagian Manajemen Talenta melakukan supervisi terhadap 
bawahan/staf pada unit organisasinya 

b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 
Kepala Subbagian Manajemen Talenta membahas pekerjaan untuk 

memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar informasi 
tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan 
pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Manajemen Talenta membawahi jabatan yang nilai 
jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Manajemen 
Talenta meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang 
setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini bervariasi dari 
pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang memerlukan 
koordinasi dalam unit kerja untuk memsstikan waktu, bentuk, prosedur, 
kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis 
pekerjaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Manajemen Talenta 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430 
 

  

Kelas Jabatan 9   (1365-1600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Kesejahteraan dan Disiplin 
Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, menganalisis, mengembangkan, dan mengevaluasi kebijakan di 
bidang kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai sesuai dengan kebijakan 
organisasi untuk mencapai tujuan strategis organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengelola administrasi pembayaran tunjangan pegawai dan kenaikan gaji 

berkala sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tepat 
guna dan tepat sasaran 

2. Mengelola administrasi pegawai  (cuti, jaminan pensiun, surat keterangan, 
jaminan kesehatan, kedukaan, KP4, KARPEG, KARIS, KARSU, KTA, dan 
BAPERTARUM) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 
agar tepat guna dan tepat sasaran 

3. Mengelola pembinaan dan penegakan disiplin pegawai sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tepat guna dan tepat sasaran 

4. Mengelola pemberian penghargaan/tanda jasa pegawai sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tepat guna dan tepat sasaran 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis 
organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai 
birokrasi yang efektif dan efisien 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

10. Menyelenggarakan dan mengendalikan layanan kesehatan untuk pegawai 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan 
kesejahteraan pegawai 

11. Menyusun dan mengevaluasi peraturan disiplin pegawai sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan SDM BSSN 
yang disiplin dan bertanggung jawab 

12. Melakukan pendataan jumlah pelanggaran disiplin dan perhitungan gap 
selisih besaran tunjangan kinerja pegawai (kompensasi) untuk jabatan 
yang sama sebagai bahan perhitungan indeks profesionalitas ASN 



13. Mengelola bahan database kesejahteraan dan disiplin pegawai sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 

14. Menyusun bahan konsep kebijakan urusan kesejahteraan dan disiplin 
pegawai sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai 
pedoman pengelolaan kepegawaian 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Ketepatan dan kesesuaian pembayaran tunjangan pegawai dan kenaikan 
gaji berkala 

2. Kesesuaian dan kelengkapan data administrasi pegawai 
3. Ketepatan administrasi dalam rangka penegakan disiplin pegawai 
4. Ketepatan administrasi penghargaan pegawai 
5. Ketelitian, ketepatan penanganan, dan kesigapan melayanan kesehatan 

pegawai 
6. Ketepatan dan ketelitian menyusun peraturan disiplin pegawai 
7. Ketepatan pendataan jumlah pelanggaran disiplin dan penghitungan gap 

selisih besaran tunjangan kinerja pegawai (kompensasi) 
8. Kesesuaian bahan database kesejahteraan dan disiplin pegawai 
9. Ketepatan menyusun bahan konsep kebijakan urusan kesejahteraan dan 

disiplin pegawai 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Terlaksananya administrasi pembayaran tunjangan pegawai dan kenaikan 

gaji berkala 
2. Terlaksananya pengelolaan administrasi pegawai (cuti, jaminan pensiun, 

surat keterangan, jaminan kesehatan, kedukaan, KP4, KARPEG, KARIS, 
KARSU, KTA, dan BAPERTARUM) 

3. Pelaksanaan pembinaan dan penegakan disiplin pegawai 
4. Terlaksananya pemberian penghargaan/tanda jasa pegawai 
5. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
6. SKP pribadi dan bawahan 
7. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
8. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
9. Laporan pelaksanaan tugas 
10. Layanan kesehatan pegawai 
11. Peraturan disiplin pegawai 
12. Laporan jumlah pelanggaran disiplin dan perhitungan gap selisih tunjangan 

kinerja pegawai 
13. Bahan database kesejahteraan dan disiplin pegawai 
14. Konsep kebijakan urusan kesejahteraan dan disiplin pegawai 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1- 1 = 175) 

Kepala Subbagian Kesejahteraan dan Disiplin mempunyai ruang lingkup 
yang sifatnya rutin, prosedural dan memberikan produk jasa kepada 
organisasi sesuai permintaan / kebutuhan untuk melaksanakan edukasi yang 
berkaitan dengan edukasi keamanan siber. 

 
 
 



B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 
Jabatan Kepala Subbagian Kesejahteraan dan Disiplin merupakan jabatan 

struktural eselon IV sehingga jabatan terendah dalam mata rantai komando. 
 

C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 
Kepala Subbagian Kesejahteraan dan Disiplin mempunyai wewenang 

dalam merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan secara periodik per 
triwulan/per tahun, menyempurnakan metode dan prosedur kerja. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Kesejahteraan dan Disiplin melakukan supervisi 

terhadap bawahan/staf pada unit organisasinya 
 

b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 
Kepala Subbagian Kesejahteraan dan Disiplin membahas pekerjaan 

untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar 
informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk 
memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Manajemen Talenta membawahi jabatan yang nilai 
jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Kesejahteraan dan 
Disiplin meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang 
setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini bervariasi dari 
pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang memerlukan 
koordinasi dalam unit kerja untuk memsstikan waktu, bentuk, prosedur, 
kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis 
pekerjaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Kesejahteraan dan Disiplin 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430 
 

  

Kelas Jabatan 9   (1365-1600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja Pegawai 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan, merumuskan, menyelenggarakan, menganalisis, dan 
mengevaluasi kegiatan pengelolaan kinerja pegawai sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk meningkatan produktifitas BSSN dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsinya. 

 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi; 

2. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal; 

3. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien; 

4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; 

5. Menyusun dan mengevaluasi pedoman penilaian kinerja pegawai sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mengukur capaian 
organisasi; 

6. Mengelola administrasi pengelolaan kinerja pegawai sesuai dengan 
ketentuan dna prosedur yang berlaku untuk meningkatkan capaian 
organisasi; 

7. Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan capaian 
organisasi; 

8. Mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu pegawai sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan capaian 
organisasi; 

9. Menganalisis bahan penilaian kinerja jabatan fungsional sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

10. Menganalisis capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku sebagai pedoman penilaian organisasi; 

11. Memberikan layanan konsultasi kepada pegawai terkait kinerja pegawai 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai layanan 
internal kepada pegawai; 

12. Menganalisis hasil penilaian prestasi kerja pegawai sebagai bahan 
perhitungan indeks profesionalitas ASN; 



13. Menyiapkan bahan konsep kebijakan urusan pengelolaan kinerja pegawai 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman 
kepegawaian; 

14. Melakukan diseminasi penilaian kinerja pegawai dan jabatan fungsional 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pegawai 
memperoleh informasi yang dibutuhkan. 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan ketelitian pedoman penilaian kinerja pegawai; 
2. Ketelitian pengelolaan administrasi kinerja pegawai; 
3. Ketelitian, kesesuaian dan kevalidan pelaksanaan pemantauan dan 

evaluasi kinerja pegawai; 
4. Kesesuaian penyusunan indikator kinerja individu pegawai; 
5. Kesesuaian, ketepatan dan kelengkapan bahan penilaian kinerja jabatan 

fungsional; 
6. Ketepatan menganalisis capaian kinerja pegawai; 
7. Kerahasiaan data dan kebenaran penyampaian dalam layanan konsultasi 

kepada pegawai; 
8. Ketepatan menganalisis hasil penilaian prestasi kerja pegawai; 
9. Ketepatan penyusunan bahan konsep kebijakan urusan pengelolaan 

kinerja pegawai; 
10. Kesesuaian diseminasi penilaian kinerja pegawai dan jabatan fungsional. 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
2. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
3. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
4. Laporan pelaksanaan tugas termasuk LAKIP 
5. Pedoman penilaian kinerja pegawai 
6. Kelancaran administrasi pengelolaan kinerja pegawai 
7. Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai 
8. Tersusunnya indikator kinerja individu pegawai 
9. Hasil analisis penilaian kinerja jabatan fungsional 
10. Capaian kinerja pegawai 
11. Laporan layanan konsultasi kepada pegawai 
12. Hasil penilaian prestasi kerja pegawai 
13. Konsep kebijakan urusan pengelolaan kinerja pegawai 
14. Diseminasi penilaian kinerja pegawai dan jabatan fungsional 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kasub Pengelolaan Kinerja Pegawai, pekerjaan yang diarahkan bersifat 

prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk kepada 
orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kasub Pengelolaan Kinerja Pegawai bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
 



C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 
Kasub Pengelolaan Kinerja Pegawai merencanakan dan menjadwalkan 

pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau 
mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja Pegawai memiliki hubungan 

dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang 
setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, 
dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam 
organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja Pegawai  membahas pekerjaan 
untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar 
informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk 
memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kasub Pengelolaan Kinerja Pegawai membawahi jabatan yang nilai 
jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) oleh Kasub Pengelolaan Kinerja 
Pegawai meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang 
setara dengan kelas 8 atau lebih rendah.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja Pegawai 
Organisasi  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Data dan Informasi 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menganalisa, menyediakan, mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi 
data dan informasi pegawai sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengendalikan penyiapan struktur data dalam rangka pengelolaan sistem 

informasi pegawai sesuai dengan kebijakan organisasi agar terwujud 
organisasi yang maju dan modern 

2. Mengelola data dan informasi pegawai sesuai dengan kebijakan organisasi 
agar terwujud organisasi yang maju dan modern 

3. Mengendalikan pemberian legalisasi dokumen pegawai sesuai dengan 
kebijakan organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dokumen 
pegawai 

4. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

5. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

6. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

7. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

9. Melakukan kegiatan penatausahaan data/dokumen fisik kepegawaian 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memudahkan 
pegawai dalam menyimpan data kepegawaian 

10. Melakukan rekapitulasi kehadiran pegawai secara periodik sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku 

11. Melakukan legalisasi dokumen pegawai sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku sebagai layanan internal kepada pegawai 

12. Menyusun bahan konsep kebijakan urusan data dan informasi pegawai 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketelitian dan kesesuaian data pada aplikasi sistem informasi pegawai 
2. Ketepatan, ketekunan, kesesuaian data dan informasi pegawai 



3. Keefektifan, ketepatan dan kecakapan dalam memberi legalisasi dokumen 
pegawai 

4. Ketelitian, kesesuaian dan kelengkapan data/dokumen fisik kepegawaian 
5. Ketelitian dalam melakukan rekapitulasi kehadiran pegawai 
6. Kesesuaian dokumen yang dilegalisasi 
7. Ketepatan menyusun bahan konsep kebijakan urusan data dan informasi 

pegawaiKetepatan menganalisis hasil penilaian prestasi kerja pegawai; 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Tersedianya struktur data pada aplikasi sistem informasi pegawai 
2. Terkelolanya data dan informasi pegawai 
3. Terkendalinya pemberian legalisasi dokumen pegawai dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dokumen pegawai 
4. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
5. SKP Pribadi dan Bawahan 
6. Hasil Coaching dan Counseling untuk kebijakan kepegawaian 
7. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
8. Laporan pelaksanaan tugas 
9. Terkelolanya dokumen fisik kepegawaian 
10. Laporan rekapitulasi kehadiran pegawai 
11. Dokumen kepegawaian yang dilegalisasi 
12. Konsep kebijakan urusan data dan informasi pegawai 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Data dan Informasi pekerjaan yang diarahkan bersifat 

prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk kepada 
orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Data dan Informasi bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Data dan Informasi merencanakan dan menjadwalkan 
pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau 
mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Data dan Informasi memiliki hubungan dengan 

bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat 
yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau 
dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang 
sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Data dan Informasi membahas pekerjaan untuk 
memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar informasi 



tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan 
pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Data dan Informasi membawahi jabatan yang nilai 
jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) oleh Kepala Subbagian Data dan 
Informasi meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang 
setara dengan kelas 8 atau lebih rendah.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Data dan Informasi 
Organisasi  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Perundang-undangan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, menganalisis, mengembangkan dan mengevaluasi peraturan 
perundang-undangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku 
berdasarkan perkembangan pemerintahan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengelola administrasi teknis serta koordinasi perancangan peraturan 

perundang-undangan dan produk hukum lainnya sesuai dengan kebijakan 
organisasi agar produk peraturan perundang-undangan efektif dan efisien 

2. Melakukan penyiapan harmonisasi serta sinkronisasi peraturan perundang-
undangan dan produk hukum lainnya di lingkungan BSSN dan lembaga 
pemerintah lainnya sesuai dengan kebijakan organisasi agar  efektif dan 
efisien 

3. Menelaah pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk 
hukum lainnya di lingkungan BSSN sesuai dengan arah penataan kebijakan 
peraturan perundang-perundangan agar sesuai dengan tujuan strategis 
organisasi 

4. Melakukan Melakukan koordinasi dengan pejabat berwenang pada unit 
kerja/lembaga terkait di bidang penyusunan penelitian hukum dan 
perancangan peraturan perundang-undangan serta produk hukum lainnya 
untuk kelancaran tugas 

5. Menelaah pembentukan peraturan perundang-undangan di 
Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya yang terkait siber dan 
persandian 

6. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

10. Menyelenggarakan program legislasi siber dan persandian sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan perkembangan 
pemerintahan 

11. Melakukan kegiatan inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-
undangan dan produk hukum lainnya sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 



12. Melakukan pelayanan informasi hukum sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku sebagai bentuk pelayanan internal kepada pegawai 

13. Menyiapkan pembahasan rancangan undang-undang di lembaga legislatif 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
guna mendapatkan persetujuan bersama pemerintah dan lembaga legislatif 

14. Mengelola administrasi penetapan dan pengundangan peraturan 
perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 

15. Melakukan penelitian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan untuk mengikuti perkembangan pemerintahan 

16. Menyusun bahan konsep kebijakan terkait peraturan perundang-undangan 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman 
pembentukan produk hokum 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketelitian dan ketepatan administrasi teknis serta koordinasi perancangan 

peraturan perundang-undangan 
2. Kesesuaian, keefektifan dan ketepatan pelaksanaan harmonisasi serta 

sinkronisasi peraturan perundang-undangan 
3. Ketelitian, keefektifan, dan kesesuaian peraturan perundang-undangan 

BSSN 
4. Kesesuaian data, kevalidan informasi pelaksanaan koordinasi dengan 

pejabat berwenang 
5. Kesesuaian, keefektifan dan ketepatan pembentukan perUU di K/L lain 

terkait siber dan persandian 
6. Ketepatan pemilihan priorotas program legislasi siber dan persandian 
7. Ketelitian dan kedisiplinan pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi 

peraturan perundang-undangan 
8. Kesuaian data, kebenaran penyampaian, dan kelengkapan informasi dalam 

pelayanan informasi hukum 
9. Kelengkapan data dan kebenaran penyampaian dalam pembahasan 

rancangan peraturan perundang-undangan di lembaga legislatif 
10. Ketelitian, kelengkapan data dan bahan dalam pengelolaan administrasi 

penetapan dan pengundangan peraturan perundang-undangan 
11. Keefektifan, kesesuaian, dan kevalidan hasil penelitian hukum 
12. Ketepatan penyusunan bahan konsep kebijakan terkait peraturan 

perundang-undangan 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen bahan administrasi teknis rencana perancangan peraturan 

perundang-undangan dan produk hukum lain unit kerja 
2. Hasil harmonisasi serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan 

produk hukum lainnya di lingkungan BSSN dan lembaga pemerintah lainnya 
3. Hasil telaah pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum 

lainnya di lingkungan BSSN 
4. Konsep laporan atau produk penelitian hukum 
5. Hasil telaah pembentukan peraturan perundang-undangan di 

Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya yang terkait siber dan persandian 
6. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
7. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
8. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 



9. Laporan pelaksanaan tugas 
10. Program Legislasi Siber dan Persandian 
11. Dokumen peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya 
12. Pelayanan informasi hukum 
13. Bahan pembahasan rancangan undang-undang di lembaga legislatif sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna 
mendapatkan persetujuan bersama pemerintah dan lembaga legislatif 

14. Ditetapkan dan diundangkannya peraturan perundang-undangan BSSN 
15. Hasil penelitian hukum 
16. Konsep kebijakan terkait peraturan perundang-undangan 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Perundang-undangan pekerjaan yang diarahkan 

bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Perundang-undangan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Perundang-undangan merencanakan dan 
menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Perundang-undangan memiliki hubungan dengan 

bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat 
yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau 
dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang 
sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Perundang-undangan membahas pekerjaan untuk 
memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar informasi 
tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan 
pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Perundang-undangan membawahi jabatan yang nilai 
jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) oleh Kepala Subbagian Perundang-
undangan meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang 
setara dengan kelas 8 atau lebih rendah.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Perundang-undangan  
Organisasi  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

 
Nama Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan dan Penyelesaian Sengketa  

  Hukum 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, menganalisis, mengembangkan dan mengevaluasi pelaksanaan 
bantuan dan penyelesaian sengketa hukum sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pendampingan/advokasi hukum sesuai dengan kebijakan 

organisasi sebagai bentuk layanan internal kepada pegawai 
2. Menganalisis dan menelaah penanganan perkara hukum sesuai dengan 

kebijakan organisasi sebagai bentuk layanan internal kepada pegawai 
3. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

4. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

5. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

6. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

8. Melakukan penyelesaian sengketa hukum di pengadilan sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai wujud pelayanan internal 

9. Melakukan koordinasi dengan aparat hukum dan kantor hukum sesuai 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

10. Melakukan pembinaan kesadaran hukum sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk memperkaya pegawai atas informasi hukum 

11. Mengelola sistem informasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum 
(JDIH) BSSN sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
mempermudah pegawai dan masyarakat mengakses informasi hukum 
terkait siber dan persandian 

12. Menyusun bahan konsep kebijakan di bidang penyelesaian sengketa 
hukum sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai 
pedoman bagi pegawai dalam menghadapi sengketa hukum 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan tindakan dalam melakukan pendampingan/advokasi hukum 



2. Kesesuaian, ketepatan dan ketelitian menelaah dan menganalisis 
penanganan perkara hukum 

3. Ketepatan, kelengkapan bahan, dan keberanian menyelesaikan sengketa 
hukum 

4. Kesesuaian dan kemampuan berkomunikasi melakukan koordinasi dengan 
aparat hukum dan kantor hukum 

5. Ketepatan penyampaian dan keefektifan pembinaan kesadaran hukum 
6. Ketepatan informasi, kevalidan informasi dalam JDIH 
7. Ketepatan penyusunan bahan konsep kebijakan di bidang penyelesaian 

sengketa hukum 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan kegiatan pendampingan/advokasi hukum 
2. Hasil analisis dan telaah perkara hukum 
3. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
4. SKP Pribadi dan Bawahan 
5. Hasil Coaching dan Counseling untuk kebijakan kepegawaian 
6. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
7. Laporan pelaksanaan tugas 
8. Laporan penyelesaian sengketa hukum 
9. Koordinasi baik dengan aparat hukum dan kantor hukum 
10. Laporan pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum 
11. JDIH 
12. Konsep kebijakan di bidang penyelesaian sengketa hukum 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Bantuan dan Penyelesaian Sengketa Hukum yang 

diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau 
produk kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam 
organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Bantuan dan Penyelesaian Sengketa Hukum 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja 
Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Bantuan dan Penyelesaian Sengketa Hukum 
merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output 
setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Bantuan dan Penyelesaian Sengketa Hukum memiliki 

hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 
rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 



b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 
Kepala Subbagian Bantuan dan Penyelesaian Sengketa Hukum 

membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk 
tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, 
dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Bantuan dan Penyelesaian Sengketa Hukum 
membawahi jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang 
setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) oleh Kepala Subbagian Bantuan dan 
Penyelesaian Sengketa Hukum meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, 
atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan dan Penyelesaian Sengketa  
  Hukum 

Organisasi  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

 
Nama Jabatan : Kepala Subbagian Administrasi Kerja Sama  
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan kegiatan, mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas penyiapan 
bahan pelaksanaan administrasi kerjasama dan hubungan antar lembaga sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan analisa potensi kerja sama dengan K/L/D/I, BUMN, LSM, 

organisasi masa, dan komunitas-komunitas siber, hacker, keamanan 
informasi sesuai dengan kebijakan organisasi untuk mencapai tujuan 
strategis organisasi 

2. Melakukan analisis dampak kerja sama antar K/L/D/I, BUMN, LSM, 
organisasi masa, dan komunitas-komunitas siber, hacker, keamanan 
informasi  sesuai dengan kebijakan organisasi untuk mencapai tujuan 
strategis organisasi 

3. Menyusun dan menelaah naskah kerja sama K/L/D/I, BUMN, LSM, 
organisasi masa, dan komunitas-komunitas siber, hacker, keamanan 
informasi  sesuai dengan kebijakan organisasi untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

4. Melaksanakan monitoring tindak lanjut dan evaluasi pelaksanaan kerja 
sama dan hubungan K/L/D/I, BUMN, LSM, organisasi masa, dan 
komunitas-komunitas siber, hacker, keamanan informasi sesuai kebijakan 
organisasi untuk meningkatkan kinerja dan performa organisasi 

5. Mengelola administrasi kerja sama dan hubungan K/L/D/I, BUMN, LSM, 
organisasi masa, dan komunitas-komunitas siber, hacker, keamanan 
informasi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan 
evaluasi 

6. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Melakukan laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 



10. Menyusun bahan konsep kebijakan di bidang kerja sama sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan 
kerjasama di BSSN 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan data hasil  analisa potensi kerjasama dengan K/L/D/I, BUMN, 

LSM, organisasi masa, dan komunitas-komunitas siber, hacker, keamanan 
informasi 

2. Keakuratan data hasil  analisis dampak kerja sama antar K/L/D/I, BUMN, 
LSM, organisasi masa, dan komunitas-komunitas siber, hacker, keamanan 
informasi 

3. Ketepatan dan keakuratan naskah kerja sama K/L/D/I, BUMN, LSM, 
organisasi masa, dan komunitas-komunitas siber, hacker, keamanan 
informasi 

4. Ketepatan dan keakuratan laporan hasil monitoring tindak lanjut dan 
evaluasi pelaksanaan kerjasama dan hubungan K/L/D/I, BUMN, LSM, 
organisasi masa, dan komunitas-komunitas siber, hacker, keamanan 
informasi 

5. Ketelitian dan kesesuaian pengelolaan administrasi kerja sama dan 
hubungan K/L/D/I, BUMN, LSM, organisasi masa, dan komunitas-
komunitas siber, hacker, keamanan informasi 

6. Ketepatan menyusun bahan konsep kebijakan di bidang kerja sama 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Data hasil analisa potensi kerja sama dengan K/L/D/I, BUMN, LSM, organisasi 

masa, dan komunitas-komunitas siber, hacker, keamanan informasi 
2. Hasil analisis dampak kerja sama antar K/L/D/I, BUMN, LSM, organisasi masa, 

dan komunitas-komunitas siber, hacker, keamanan informasi 
3. Naskah kerja sama K/L/D/I, BUMN, LSM, organisasi masa, dan komunitas-

komunitas siber, hacker, keamanan informasi 
4. Laporan hasil monitoring tindak lanjut dan evaluasi pelaksanaan kerja sama 

dan hubungan K/L/D/I, BUMN, LSM, organisasi masa, dan komunitas-
komunitas siber, hacker, keamanan informasi 

5. Laporan pengelolaan administrasi kerja sama dan hubungan K/L/D/I, BUMN, 
LSM, organisasi masa, dan komunitas-komunitas siber, hacker, keamanan 
informasi 

6. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
7. Hasil Coaching dan Counseling untuk kebijakan kepegawaian 
8. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
9. Laporan pelaksanaan tugas 
10. Konsep kebijakan di bidang kerja sama 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Administrasi Kerja sama diarahkan bersifat prosedural, 

rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu 
atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
 
 



B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 
Kepala Subbagian Administrasi Kerja sama Hukum bertanggung jawab 

kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 
 

C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 
Kepala Subbagian Administrasi Kerja sama merencanakan dan 

menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Administrasi Kerja sama memiliki hubungan dengan 

bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat 
yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau 
dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang 
sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Administrasi Kerja sama membahas pekerjaan untuk 
memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar informasi 
tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan 
pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Administrasi Kerja sama membawahi jabatan yang nilai 
jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) oleh Kepala Subbagian Administrasi 
Kerja sama meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain 
yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Administrasi Kerja sama  
Organisasi  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

 
Nama Jabatan : Kepala Subbagian Layanan Masyarakat dan Informasi Publik 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan kegiatan, mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas penyiapan 
bahan penyajian informasi yang tidak bersifat rahasia dan pelayanan masyarakat 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menjaga reputasi 
organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan fasilitasi pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan 

prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan publik 
2. Mengelola perpustakaan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 

berlaku untuk meningkatkan pelayanan internal kepada pegawai 
3. Melakukan fasilitasi pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan 

dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan publik 
4. Menyiapkan bahan penyajian informasi yang tidak bersifat rahasia sesuai 

dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan 
pelayanan publik 

5. Merumuskan klasifikasi informasi yang dikecualikan sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan publik 

6. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

7. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

8. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

9. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

11. Melakukan layanan sirkulasi perpustakaan dengan aplikasi SLIMS sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

12. Menyusun bahan konsep kebijakan di bidang layanan masyarakat dan 
informasi publik sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 

13. Melakukan Kegiatan yang diselenggarakan Badan Koordinasi Kehumasan 
(Bakohumas) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
membangun reputasi positif BSSN 
 



B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelancaran kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat 
2. Kelancaran kegiatan pengelolaan perpustakaan 
3. Kelancaran kegiatan fasilitasi pelayanan terpadu satu pintu 
4. Kelengkapan konsep bahan penyajian informasi yang tidak bersifat rahasia 
5. Kelengkapan dokumen rumusan klasifikasi informasi yang dikecualikan 
6. Kesinambungan pelayanan sirkulasi perpustakaan dengan aplikasi SLIMS 
7. Ketepatan menyusun bahan konsep kebijakan di bidang layanan 

masyarakat dan informasi publik 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat 
2. Laporan kegiatan pengelolaan perpustakaan 
3. Laporan kegiatan fasilitasi pelayanan terpadu satu pintu 
4. Dokumen bahan penyajian informasi yang tidak bersifat rahasia 
5. Dokumen perumusan klasifikasi informasi yang dikecualikan 
6. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
7. SKP Pribadi dan Bawahan 
8. Hasil Coaching dan Counseling untuk kebijakan kepegawaian 
9. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
10. Laporan pelaksanaan tugas 
11. Laporan layanan sirkulasi perpustakaan dengan aplikasi SLIMS 
12. Konsep kebijakan di bidang layanan masyarakat dan informasi publik 
13. Laporan pelaksanaana kegiatan Bakohumas 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Layanan Masyarakat dan Informasi Publik sama 

diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau 
produk kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam 
organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Layanan Masyarakat dan Informasi Publik bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Layanan Masyarakat dan Informasi Publik 
merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output 
setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Layanan Masyarakat dan Informasi Publik memiliki 

hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 
rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 

 



b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 
Kepala Subbagian Layanan Masyarakat dan Informasi Publik membahas 

pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar 
menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan 
untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Layanan Masyarakat dan Informasi Publik membawahi 
jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) oleh Kepala Subbagian Layanan 
Masyarakat dan Informasi Publik meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, 
atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Layanan Masyarakat dan Informasi Publik 
Organisasi  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

 
Nama Jabatan : Subbagian Kampanye Media dan Opini Publik  
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan kegiatan, mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas penyiapan 
bahan ppengelolaan infrastruktur media, memonitor dan analisis media, 
perkembangan opini publik dan penyadaran publik terhadap isu terkait tugas pokok 
BSSN sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menjaga 
reputasi organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan monitoring, analisis dan evaluasi media sesuai dengan 

kebijakan organisasi dalam rangka mendukung pencitraan organisasi 
BSSN 

2. Melakukan pengelolaan media sosial resmi BSSN sesuai dengan kebijakan 
organisasi dalam rangka mendukung pencitraan organisasi BSSN 

3. Melakukan analisis perkembangan opini publik terkait organisasi BSSN 
untuk dapat ditentukan strategi sesuai dengan kebijakan organisasi yang 
mendukung pencitraan organisasi BSSN 

4. Menyelenggarakan sosialisasi dalam rangka penyadaran publik terhadap 
isu dan tugas pokok BSSN 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

10. Mengelola infrastruktur media publikasi sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk mendukung pencitraan organisasi BSSN 

11. Menyusun bahan konsep kebijakan di bidang kampanye media dan opini 
publik sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai 
pedoman bagi organisasi dalam menghadapi media dan publik 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan kevalidan hasil monitoring, analisis dan evaluasi media 
2. Ketepatan dan kesesuaian penyampaian informasi kepada publik 



3. Ketepatan analisis perkembangan opini publik 
4. Kebenaran dan kesesuaian penyampaian bahan sosialisasi 
5. Ketepatan pengelolaan infrastruktur media publikasi BSSN 
6. Ketepatan menyusun bahan konsep kebijakan di bidang kampanye media 

dan opini publik 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan monitoring, analisis dan evaluasi media 
2. Terkelolanya media sosial resmi BSSN 
3. Hasil analisis perkembangan opini publik terkait organisasi BSSN 
4. Terselenggaranya sosialisasi 
5. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
6. SKP pribadi dan bawahan 
7. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
8. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
9. Laporan pelaksanaan tugas termasuk LAKIP 
10. Terkelolanya infrastruktur media publikasi BSSN 
11. Konsep kebijakan di bidang kampanye media dan opini publik 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Kampanye Media dan Opini Publik sama diarahkan 

bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Kampanye Media dan Opini Publik bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Kampanye Media dan Opini Publik merencanakan dan 
menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Kampanye Media dan Opini Publik memiliki hubungan 

dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang 
setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, 
dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam 
organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Kampanye Media dan Opini Publik membahas 
pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar 
menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan 
untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
 
 



E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 
Kepala Subbagian Kampanye Media dan Opini Publik membawahi jabatan 

yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 
 

F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 
Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Kampanye Media 

dan Opini Publik meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan 
lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini bervariasi dari 
pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang memerlukan 
koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, prosedur, 
kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis 
pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Kampanye Media dan Opini Publik 
Organisasi  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

 
Nama Jabatan : Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi  
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan, mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas pengelolaan media 
dan publikasi sesuai dengan kebijakan organisasi untuk mendukung reputasi 
organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan dokumentasi kegiatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur 

yang berlaku sebagai bentuk layanan internal kepada organisasi 
2. Melaksanakan peliputan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur 

yang berlaku untuk mendukung program-program organisasi 
3. Melakukan Melakukan pengelolaan majalah sandi dan jurnal keamanan 

informasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai 
bahan informasi kepada pegawai 

4. Memberikan layanan pembuatan desain media publikasi sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung program-program 
organisasi 

5. Melaksanakan inventarisasi dan merawat hasil dokumentasi dan audio 
visual sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas 

6. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

7. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

8. Melakukan  coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

9. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

11. Menyusun bahan konsep kebijakan di bidang publikasi dan dokumentasi 
untuk mendukung pelaksanaan program-program organisasi 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan dokumentasi kegiatan 
2. Kelancaran peliputan kegiatan 
3. Kelancaran kegiatan pengelolaan majalah sandi dan jurnal keamanan 

informasi 



4. Kelancaran kegiatan inventarisasi dan pemeliharaan hasil dokumentasi dan 
audio visual 

5. Kelengkapan inventarisasi hasil dokumentasi dan audio visual 
6. Ketepatan penyusunan bahan konsep kebijakan di bidang publikasi dan 

dokumentasi 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Terdokumentasinya kegiatan BSSN 
2. Peliputan kegiatan 
3. Hasil kegiatan pengelolaan majalah sandi dan jurnal keamanan informasi 
4. Desain media publikasi 
5. Laporan inventarisasi hasil dokumentasi dan audio visual 
6. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
7. SKP Pribadi dan Bawahan 
8. Hasil Coaching dan Counseling untuk kebijakan kepegawaian 
9. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
10. Laporan pelaksanaan tugas 
11. Konsep kebijakan di bidang publikasi dan dokumentasi 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi sama diarahkan bersifat 

prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk kepada 
orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi merencanakan dan 
menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi memiliki hubungan dengan 

bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat 
yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau 
dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang 
sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi membahas pekerjaan 
untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar 
informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk 
memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
 
 



E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 
Kepala Subbagian Kampanye Media dan Opini Publik membawahi jabatan 

yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 
 

F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 
Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Publikasi dan 

Dokumentasi Publik meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini 
bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang 
memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, 
prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap 
jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi  
Organisasi  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

 
Nama Jabatan : Kepala Subbagian Dukungan Substansi Program BSSN  
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, menganalisis, mengembangkan dan menyiapkan bahan dan 
pelaksanaan pembuatan naskah pidato pimpinan, serta pengumpulan dan 
pengolahan informasi sebagai bahan pertimbangan sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku sesuai dengan perkembangan organisasi dan 
pemerintahan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan konsep naskah pidato pimpinan sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pencitraan pimpinan 
organisasi BSSN 

2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi media sebagai 
informasi dan pertimbangan kepada pimpinan 

3. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

4. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

5. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

6. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

8. Memberikan dukungan substansi untuk mendukung kegiatan pimpinan 
dengan tamu/pemangku kepentingan terkait/Kementerian atau instansi 
lain/media sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung 
pencitraan organisasi 

9. Melaksanakan penerjemahan dokumen dari/dan/ke bahasa asing sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung pencitraan 
organisasi 

10. Memfasilitasi tenaga penerjemah untuk pimpinan sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk mendukung pencitraan organisasi 

11. Menyiapkan butir-butir wicara untuk pimpinan sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk mendukung pencitraan organisasi 

12. Menyusun bahan konsep kebijakan di bidang dukungan strategis pimpinan 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung 
reputasi organisasi 



B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketelitian, kevalidatan data, kelengkapan informasi dan kesesuaian 

penyampaian informasi yang tercantum dalam naskah pidato pimpinan 
2. Kelengkapan bahan dan ketepatan pengolahan informasi media 
3. Ketepatan dan keakuratan dukungan substansi untuk mendukung kegiatan 

pimpinan 
4. Ketepatan penerjemahan dokumen dari/dan/ke bahasa asing 
5. Ketepatan pemilihan tenaga penerjemah untuk pimpinan 
6. Ketepatan dan ketelitian butir-butir wicara untuk pimpinan 
7. Ketepatan penyusunan bahan konsep kebijakan di bidang dukungan 

strategis pimpinan 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Konsep naskah pidato pimpinan 
2. Dokumen hasil pengumpulan dan pengolahan informasi media 
3. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
4. SKP Pribadi dan Bawahan 
5. Hasil Coaching dan Counseling untuk kebijakan kepegawaian 
6. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
7. Laporan pelaksanaan tugas 
8. Dukungan substansi untuk pimpinan 
9. Dokumen terjemahan dari/dan/ke bahasa asing 
10. Penerjemahan bahasa asing untuk pimpinan 
11. Dokumen butir-butir wicara 
12. Konsep kebijakan di bidang dukungan strategis pimpinan 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Dukungan Substansi Program BSSN sama diarahkan 

bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Dukungan Substansi Program BSSN bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Dukungan Substansi Program BSSN merencanakan 
dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Dukungan Substansi Program BSSN memiliki 

hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 
rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
 



b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 
Kepala Subbagian Dukungan Substansi Program BSSN membahas 

pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar 
menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan 
untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Dukungan Substansi Program BSSN membawahi 
jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Dukungan 
Substansi Program BSSN meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini 
bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang 
memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, 
prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap 
jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Dukungan Substansi Program BSSN 
Organisasi  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

 
Nama Jabatan : Kepala Subbagian Dukungan Hubungan Media 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan bahan untuk melakukan koordinasi dengan media terkait press 
briefing, siaran pers,dan wawancara bagi Kepala, Wakil Kepala dan Juru Bicara 
sesuai dengan kebijakan organisasi untuk mendukung reputasi organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan press briefing dan siaran pers bagi 

Kepala, Wakil Kepala dan Juru Bicara 
2. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

3. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

4. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

5. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

7. Membina komunikasi dan hubungan baik dengan media sesuai dengan 
kebijakan organisasi untuk mewujudkan reputasi positif BSSN 

8. Mengelola pelaksanaan wawancara Kepala, Wakil Kepala dan Juru Bicara 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan 
reputasi positif BSSN 

9. Menyusun bahan konsep kebijakan di bidang dukungan hubungan media 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman 
organisasi berhubungan dengan media 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kecakapan, ketelitian dan kesesuaian penyampaian informasi dalam 

pelaksanaan koordinasi media 
2. Kecakapan dan kesesuaian membina komunikasi dan hubungan baik 

dengan media 
3. Kelancaran pelaksanaan wawancara Kepala, Wakil Kepala dan Juru Bicara 
4. Ketepatan penyusunan bahan konsep kebijakan di bidang dukungan media 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Pelaksanaan briefing dan siaran pers pimpinan 



2. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
3. SKP Pribadi dan Bawahan 
4. Hasil Coaching dan Counseling untuk kebijakan kepegawaian 
5. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
6. Laporan pelaksanaan tugas 
7. relasi baik dengan media 
8. Laporan pelaksanaan wawancara Kepala, Wakil Kepala dan Juru Bicara 
9. Konsep kebijakan di bidang dukungan hubungan media 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Dukungan Hubungan Media sama diarahkan bersifat 

prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk kepada 
orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Dukungan Hubungan Media bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Dukungan Hubungan Media merencanakan dan 
menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Dukungan Hubungan Media memiliki hubungan 

dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang 
setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, 
dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam 
organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Dukungan Hubungan Media membahas pekerjaan 
untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar 
informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk 
memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Dukungan Hubungan Media membawahi jabatan yang 
nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Dukungan 
Hubungan Media meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan 
lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini bervariasi dari 
pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang memerlukan 
koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, prosedur, 
kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis 
pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Dukungan Hubungan Media  
Organisasi  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

 
Nama Jabatan : Kepala Subbagian Protokol  
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan, mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan protokoler 
sesuai ketentuan yang berlaku demi lancarnya keberlangsungan kegiatan-
kegiatan organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

2. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

3. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

4. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

6. Melakukan layanan pendampingan dan pengawalan pimpinan sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas pimpinan BSSN 

7. Melaksanakan kegiatan keprotokolan sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran kegiatan pimpinan 
BSSN 

8. Menyiapkan acara dan jamuan resmi yang melibatkan pimpinan sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran 
kegiatan pimpinan BSSN 

9. Menjalin hubungan dengan protokol Instansi di tingkat pusat dan daerah 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung 
kelancaran kegiatan pimpinan BSSN 

10. Menyiapkan susunan acara yang melibatkan pimpinan sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur keprotokolan untuk mendukung kelancaran 
kegiatan pimpinan BSSN 

11. Mengkoordinasikan perpindahan pimpinan pada acara resmi sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur keprotokolan untuk mewujudkan 
kelancaran pelaksanaan kegaiatan pimpinan BSSN 

12. Mengidentifikasi dan mengkoordinasikan kebutuhan bahan/alat yang akan 
digunakan oleh pimpinan pada acara sesuai dengan ketentuan dan 



prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan 
pimpinan BSSN 

13. Melakukan koordinasi dengan panitia penanggung jawab acara yang 
melibatkan pimpinan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan 

14. Menyusun bahan konsep kebijakan di bidang keprotokolan sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran 
kegiatan pimpinan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelancaran pendampingan dan pengawalan pimpinan 
2. Kelancaran kegiatan keprotokolan pimpinan 
3. Kelancaran dan keefektifan penyiapan acara dan jamuan resmi pimpinan 
4. Kesesuaian dan kesinambungan hubungan dengan protokol instansi di 

tingkat pusat dan daerah 
5. Kesesuaian, keefektifan, kecapakapan pengaturan perpindahan pimpinan 

pada acara resmi 
6. Ketepatan dan keakuratan identifikasi serta koordinasi kebutuhan 

bahan/alat yang akan digunakan pimpinan pada acara 
7. Kesuaian, keefektifan koordinasi dengan panitia penanggung jawab acara 
8. Ketepatan, keakuratan susunan acara yang melibatkan pimpinan 
9. Ketepatan penyusunan bahan konsep kebijakan di bidang keprotokolan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
2. SKP Pribadi dan Bawahan 
3. Hasil Coaching dan Counseling untuk kebijakan kepegawaian 
4. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
5. Laporan pelaksanaan tugas 
6. terlaksananya pendampingan pimpinan 
7. Dokumentasi kegiatan keprotokolan 
8. Terlaksananya acara dan jamuan resmi yang melibatkan pimpinan BSSN 
9. Terjalinnya hubungan baik dengan protokol instansi di tingkat pusat dan daerah 
10. Susunan acara 
11. Perpindahan pimpinan pada acara resmi berjalan lancar 
12. Hasil identifikasi dan koordinasi kebutuhan bahan/alat untuk kegiatan pimpinan 
13. Kegiatan pimpinan berjalan dengan lancar 
14. Konsep kebijakan di bidang keprotokolan 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (secara F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Protokol sama diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan 

tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit 
organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Protokol bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
 



C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 
Kepala Subbagian Protokol merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan 

yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau 
mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Protokol memiliki hubungan dengan bawahan dalam 

unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat yang mengawasi 
unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau dengan staf 
administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang sama 
dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Protokol membahas pekerjaan untuk memberikan atau 
menerima pelayanan; untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja 
dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan 
bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Protokol membawahi jabatan yang nilai jabatannya pada 
kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Protokol meliputi 
pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan 
kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini bervariasi dari pekerjaan yang bersifat 
rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang memerlukan koordinasi dalam unit 
kerja untuk memastikan waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, standar kualitas 
dan kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Protokol  
Organisasi  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

 
Nama Jabatan : Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan  kegiatan,  mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas 
pelayanan persuratan dan kearsipan serta membina bawahan di lingkungan 
Subbagian Persuratan dan Kearsipan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang 
berlaku untuk kelancaran tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyelenggarakan kegiatan persuratan internal kantor secara elektronik 

sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku demi kelancaran 
pelaksanaan tugas yang profesional dan adaptif terhadap teknologi 

2. Melakukan pengelolaan naskah dinas BSSN, surat masuk dan surat keluar 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud 
administrasi perkantoran yang tertib 

3. Melakukan layanan pembuatan, koordinasi dan distribusi naskah dinas 
yang meliputi naskah dinas internal, penugasan, penetapan, naskah dinas 
khusus untuk mendukung program kerja BSSN 

4. Melakukan pengelolaan dan pelayanan fax server BSSN selama 24 jam 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku  untuk mendukung 
program kerja BSSN 

5. Melakukan layanan sirkulasi dengan aplikasi SLIMS sesuai ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk mendukung organisasi yang adaptif terhadap 
teknologi dan perkembangan pemerintahan 

6. Menetapkan Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan 
rencana strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

9. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

11. Melakukan kegiatan kearsipan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku untuk mendukung program kerja BSSN 

12. Melakukan asistensi pelaksanaan kearsipan ke setiap unit kerja sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung program 
kerja BSSN 



13. Menyusun bahan konsep kebijakan di bidang Persuratan dan Kearsipan 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman 
pengelolaan administrasi BSSN 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan, ketelitian dan kelengkapan data pelayanan persuratan internal 

kantor 
2. Ketepatan, ketelitian pengelolaan naskah dinas BSSN, surat masuk dan 

surat keluar 
3. Kelengkapan, ketelitian dan kesesuaian pembuatan, koordinasi dan 

distribusi naskah dinas 
4. Kecepatan dan ketepatan dan pengelolaan serta pelayanan fax server 

BSSN 
5. Kesesuaian layanan sirkulasi dengan aplikasi SLIMS 
6. Ketelitian, kesesuain mendokumentasikan arsip 
7. Kesesuaian, ketepatan penyampaian informasi dalam melakukan asistensi 

kearsipan 
8. Ketepatan penyusunan bahan konsep kebijakan di bidang Persuratan dan 

Kearsipan 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Layanan persuratan kantor secara elektronik 
2. Naskah dinas BSSN, surat masuk dan surat keluar 
3. layanan pembuatan, koordinasi dan distribusi naskah dinas yang meliputi 

naskah dinas internal, penugasan, penetapan, naskah dinas khusus 
4. Pengelolaan dan pelayanan fax server BSSN selama 24 jam 
5. Layanan sirkulasi dengan aplikasi SLIMS 
6. SKP Pribadi dan Bawahan 
7. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
8. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
9. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
10. Laporan pelaksanaan tugas 
11. dokumen kearsipan 
12. Kegiatan asistensi kearsipan berjalan lancar 
13. Konsep kebijakan di bidang persuratan dan kearsipan 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (secara F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan sama diarahkan bersifat 

prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang 
tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipanmerencanakan dan 
menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 



D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 
a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 

Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan memiliki hubungan dengan 
bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat 
yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau 
dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang 
sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan membahas pekerjaan untuk 
memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar informasi 
tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan 
pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan membawahi jabatan yang 
nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Persuratan dan 
Kearsipan meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang 
setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini bervariasi dari 
pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang memerlukan 
koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, prosedur, 
kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis 
pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan 
Organisasi  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

 
Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, mengelola, memfasilitasi, dan mengoordinasikan kegiatan dinas 
dan administratif Kepala BSSN dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 
Kepala BSSN 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengelola naskah dinas biasa dan berklasifikasi di Tata Usaha Kepala 

sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas pimpinan 

2. Mengelola pengaturan jadwal kegiatan Kepala sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas pimpinan 

3. Melakukan Pengecekan berkas yang akan ditandatangani dan penyiapan 
bahan rapat Kepala sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 
untuk mendukung kelancaran tugas Kepala 

4. Mengelola arsip yang bersifat biasa dan berklasifikasi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan mulai dari penggunaan, pemeliharaan, 
penyimpanan hingga penyusutan arsip di lingkungan Tata Usaha Kepala 

5. Melakukan pemantauan surat yang berkaitan dengan kegiatan Kepala 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung 
kelancaran kegiatan Kepala 

6. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

7. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

8. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

9. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

11. Menyiapkan kebutuhan dalam mendukung tugas Kepala sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas 
pimpinan 

12. Mengelola perjalanan dinas Kepala sesuai dengan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan 



13. Mengkoordinasikan protokoler kegiatan Kepala sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas pimpinan 

14. Melaksanakan pendampingan kegiatan Kepala sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas pimpinan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan keakuratan naskah dinas biasa dan berklasifikasi di 

lingkungan Kepala 
2. Kesesuaian dan ketepatan pengaturan jadwal kegiatan Kepala BSSN 
3. Ketelitian, ketepatan dan keakuratan pengecekan berkas dan bahan rapat 

Kepala 
4. Kesesuaian dan keefektifan pengelolaan arsip bersifat biasa dan 

berklasifikasi di lingkungan Kepala 
5. Ketelitian memantau surat yang berkaitan dengan kegiatan Kepala 
6. Terpenuhinya kebutuhan Kepala 
7. Kelancaran, keefektifan dan kesesuaian perjalanan dinas Kepala 
8. Kelancaran dan keefektifan protokoler kegiatan Kepala 
9. Kelancaran dan keefektifan pendampingan kegiatan Kepala 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Daftar naskah biasa dan berklasifikasi di Tata Usaha Kepala 
2. Jadwal kegiatan Kepala BSSN 
3. Berkas siap tandatangan dan bahan rapat 
4. Laporan pengelolaan arsip biasa dan berklasifikasi 
5. Surat yang berkaitan dengan kegiatan Kepala 
6. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
7. SKP Pribadi dan Bawahan 
8. Hasil coaching, counseling, dan mentoring  untuk kebijakan kepegawaian 
9. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
10. Laporan pelaksanaan tugas 
11. Kebutuhan pimpinan terpenuhi 
12. Perjalanan dinas Kepala terkelola dengan baik 
13. Protokoler kegiatan Kepala terkoordinir dengan baik 
14. Pendampingan kegiatan Kepala 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala sama diarahkan bersifat prosedural, 

rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau 
kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
 
 
 



C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala merencanakan dan menjadwalkan 

pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau 
mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala memiliki hubungan dengan 

bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat 
yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau 
dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang 
sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala membahas pekerjaan untuk 
memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar informasi 
tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan 
pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala membawahi jabatan yang nilai 
jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Kepala Subbagian Tata Usaha 
Kepala meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang 
setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini bervariasi dari 
pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang memerlukan 
koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, prosedur, 
kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis 
pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala 
Organisasi  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

 
Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, menganalisis, mengembangkan dan mengelola kegiatan Wakil 
Kepala sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku demi lancarnya 
pelaksanaan kegiatan pimpinan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengelola naskah dinas biasa dan berklasifikasi di Tata Usaha Wakil 

Kepala sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas pimpinan 

2. Mengendalikan dan mengatur jadwal kegiatan Wakil Kepala sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku demi lancarnya pelaksanaan kegiatan 
pimpinan 

3. Melakukan engecekan berkas yang akan ditandatangani dan penyiapan 
bahan rapat Wakil Kepala sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku untuk mendukung kelancaran tugas Wakil Kepala 

4. Mengelola arsip yang bersifat biasa dan berklasifikasi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan mulai dari penggunaan, pemeliharaan, 
penyimpanan hingga penyusutan arsip di lingkungan Tata Usaha Wakil 
Kepala 

5. Melakukan pemantauan surat yang berkaitan dengan kegiatan Wakil 
Kepala sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
mendukung kelancaran kegiatan Wakil Kepala 

6. Menetapkan Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan 
rencana strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

9. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

11. Menyiapkan kebutuhan dalam mendukung tugas Wakil Kepala sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran 
tugas pimpinan 



12. Mengelola perjalanan dinas Wakil Kepala sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 
pimpinan 

13. Mengkoordinasikan protokoler kegiatan Wakil Kepala sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas pimpinan 

14. Melaksanakan pendampingan kegiatan Wakil Kepala sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas pimpinan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan keakuratan naskah dinas biasa dan berklasifikasi di 

lingkungan Wakil Kepala 
2. Ketelitian, ketepatan dan keakuratan pengecekan berkas dan bahan rapat 

Wakil Kepala 
3. Kesesuaian dan keefektifan pengelolaan arsip bersifat biasa dan 

berklasifikasi di lingkungan Wakil Kepala 
4. Ketelitian memantau surat yang berkaitan dengan kegiatan Wakil Kepala 
5. Terpenuhinya kebutuhan Wakil Kepala 
6. Kelancaran, keefektifan dan kesesuaian perjalanan dinas Wakil Kepala 
7. Kelancaran dan keefektifan protokoler kegiatan Wakil Kepala 
8. Kelancaran dan keefektifan pendampingan kegiatan Wakil Kepala 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Daftar naskah biasa dan berklasifikasi di Tata Usaha Wakil Kepala 
2. Jadwal Kegiatan Wakil Kepala 
3. Berkas siap tandatangan dan bahan rapat 
4. Laporan pengelolaan arsip biasa dan berklasifikasi 
5. Surat yang berkaitan dengan kegiatan Wakil Kepala 
6. SKP Pribadi dan Bawahan 
7. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
8. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
9. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
10. Laporan pelaksanaan tugas 
11. Kebutuhan pimpinan terpenuhi 
12. Perjalanan dinas Wakil Kepala terkelola dengan baik 
13. Protokoler kegiatan Wakil Kepala terkoordinir dengan baik 
14. Pendampingan kegiatan Wakil Kepala 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala sama diarahkan bersifat 

prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang 
tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
 



C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala merencanakan dan 

menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala memiliki hubungan dengan 

bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat 
yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau 
dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang 
sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala membahas pekerjaan untuk 
memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar informasi 
tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan 
pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala membawahi jabatan yang nilai 
jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Kepala Subbagian Tata Usaha 
Wakil Kepala meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain 
yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini bervariasi dari 
pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang memerlukan 
koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, prosedur, 
kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis 
pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala 
Organisasi  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

 
Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, menganalisis, mengembangkan dan mengelola kegiatan Sekretaris 
Utama sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku demi lancarnya 
pelaksanaan kegiatan pimpinan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengelola naskah dinas biasa dan berklasifikasi di lingkungan Sekretaris 

Utama sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas pimpinan 

2. Mengelola arsip yang bersifat biasa dan berklasifikasi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan mulai dari penggunaan, pemeliharaan, 
penyimpanan hingga penyusutan arsip di lingkungan Sekretaris Utama 

3. Mengelola pengaturan jadwal kegiatan Sekretaris Utama sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas pimpinan 

4. Mengelola administrasi anggaran Sekretariat Utama sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku demi lancarnya pelaksanaan kegiatan 
pimpinan 

5. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

6. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

7. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

10. Mengkoordinasikan penyusunan LAKIP unit kerja Sekretaris Utama sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas 

11. Melakukan Melakukan Pengecekan berkas yang akan ditandatangani dan 
penyiapan bahan rapat Sekretaris Utama sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pimpinan 

12. Melakukan pemantauan surat yang berkaitan dengan kegiatan Sekretaris 
Utama sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
mendukung kelancaran kegiatan Wakil Kepala 



13. Menyiapkan kebutuhan dalam mendukung tugas Sekretaris Utama sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran 
tugas pimpinan 

14. Mengelola perjalanan dinas Sekretaris Utama sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 
pimpinan 

15. Melaksanakan pendampingan kegiatan Sekretaris Utama sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas pimpinan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan keakuratan naskah dinas biasa dan berklasifikasi di 

lingkungan Sekretaris Utama 
2. Kesesuaian dan keefektifan pengelolaan arsip bersifat biasa dan 

berklasifikasi di lingkungan Sekretariat Utama 
3. Kesesuaian dan ketepatan pengaturan jadwal kegiatan Sekretaris Utama 
4. Ketelitian dan keakuratan pengelolaan anggaran Sekretariat Utama 
5. Kelengkapan dan kelancaran penyusunan LAKIP unit kerja Sekretariat 

Utama 
6. Ketelitian, ketepatan dan keakuratan pengecekan berkas dan bahan rapat 

Sekretaris Utama 
7. Ketelitian memantau surat yang berkaitan dengan kegiatan Sekretaris 

Utama 
8. Terpenuhinya kebutuhan Sekretaris Utama 
9. Kelancaran, keefektifan dan kesesuaian perjalanan dinas Sekretaris Utama 
10. Kelancaran dan keefektifan pendampingan kegiatan Sekretaris Utama 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Daftar naskah biasa dan berklasifikasi di lingkungan Sekretariat Utama 
2. Laporan pengelolaan arsip biasa dan berklasifikasi 
3. Jadwal kegiatan Sekretaris Utama 
4. Laporan administrasi anggaran Sekretariat Utama 
5. SKP Pribadi dan Bawahan 
6. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
7. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
8. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
9. Laporan pelaksanaan tugas 
10. Konsep LAKIP unit kerja Sekretariat Utama 
11. Berkas siap tandatangan dan bahan rapat 
12. Surat yang berkaitan dengan kegiatan Sekretaris Utama 
13. Kebutuhan pimpinan terpenuhi 
14. Perjalanan dinas Sekretaris Utama terkelola dengan baik 
15. Pendampingan kegiatan Sekretaris Utama\ 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama sama diarahkan bersifat 

prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang 
tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 



B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama bertanggung jawab 

kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 
 

C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama merencanakan dan 

menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama memiliki hubungan 

dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang 
setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, 
dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam 
organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama membahas pekerjaan 
untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar 
informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk 
memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama membawahi jabatan yang 
nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Tata Usaha 
Sekretariat Utama meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan 
lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini bervariasi dari 
pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang memerlukan 
koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, prosedur, 
kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis 
pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama  
Organisasi  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

 
Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Identifikasi dan 

Deteksi 
Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, mengelola, memfasilitasi, dan mengoordinasikan kegiatan dinas 
dan administratif Deputi I dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Deputi 
Bidang Identifikasi dan Deteksi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku demi lancarnya pelaksanaan kegiatan pimpinan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengelola naskah dinas biasa dan berklasifikasi di lingkungan Deputi I 

sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas pimpinan 

2. Mengelola pengaturan jadwal kegiatan Deputi I sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas pimpinan 

3. Mengelola pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, kepegawaian 
dan pengelolaan anggaran Deputi I 

4. Melakukan pengiriman dan penerimaan surat yang bersifat biasa dan 
berklasifikasi melalui sarana komunikasi atau caraka 

5. Mengelola arsip yang bersifat biasa dan berklasifikasi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan mulai dari penggunaan, pemeliharaan, 
penyimpanan hingga penyusutan arsip di lingkungan Deputi I 

6. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

7. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

8. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

9. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

11. Mengoordinasikan penyusunan LAKIP unit kerja Deputi I sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas 

12. Melakukan penatausahaan Barang Milik Negara Deputi I sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 



13. Melakukan Pengecekan berkas yang akan ditandatangani dan penyiapan 
bahan rapat Deputi I sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 
untuk mendukung kelancaran tugas pimpinan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan keakuratan naskah dinas biasa dan berklasifikasi di 

lingkungan  Deputi I 
2. Kesesuaian dan ketepatan pengaturan jadwal kegiatan Deputi I 
3. Kelengkapan, kelancaran, dan kesusuaian pengelolaan urusan keuangan, 

rumah tangga, kepegawaian dan pengelolaan anggaran Deputi I 
4. Kesesuaian dan kelancaran pengiriman dan penerimaan surat yang bersifat 

biasa dan berklasifikasi di Deputi I 
5. Kesesuaian dan keefektifan pengelolaan arsip bersifat biasa dan 

berklasifikasi di lingkungan Deputi I 
6. Kelengkapan dan kelancaran penyusunan LAKIP unit kerja Deputi I 
7. Ketepatan dan keakuratan penatausahaan Barang Milik Negara di Deputi I 
8. Ketelitian, ketepatan dan keakuratan pengecekan berkas dan bahan rapat 

Deputi I 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Daftar naskah biasa dan berklasifikasi di lingkungan Deputi I 
2. Jadwal kegiatan Deputi I 
3. Laporan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, kepegawaian dan 

pengelolaan anggaran Deputi I 
4. Laporan pengiriman dan penerimaan surat yang bersifat biasa dan 

berklasifikasi 
5. Laporan pengelolaan arsip biasa dan berklasifikasi 
6. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
7. SKP Pribadi dan Bawahan 
8. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
9. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
10. Laporan pelaksanaan tugas 
11. Konsep LAKIP unti kerja Deputi I 
12. Laporan tata usaha BMN Deputi I 
13. Berkas siap tandatangan dan bahan rapat 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi sama 

diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja 
Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output 



setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 

memiliki hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, 
dengan rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara 
dalam instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang 
berada dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk 
tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, 
dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
membawahi jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang 
setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi 
Bidang Identifikasi dan Deteksi meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, 
atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan 
ini bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan 
yang memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, 
bentuk, prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam 
setiap jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Identifikasi dan 
Deteksi 

Organisasi : Sekretariat Utama 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 

 
Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Proteksi 
Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, mengelola, memfasilitasi, dan mengoordinasikan kegiatan dinas 
dan administratif Deputi II dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Deputi 
Bidang Proteksi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku demi 
lancarnya pelaksanaan kegiatan pimpinan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengelola naskah dinas biasa dan berklasifikasi di lingkungan Deputi II 

sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas pimpinan 

2. Mengelola pengaturan jadwal kegiatan Deputi I sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas pimpinan 

3. Mengelola pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, kepegawaian 
dan pengelolaan anggaran Deputi II sesuai dengan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

4. Melakukan pengiriman dan penerimaan surat yang bersifat biasa dan 
berklasifikasi melalui sarana komunikasi atau caraka dalam mendukung 
pelaksanaan tugas Deputi II 

5. Mengelola arsip yang bersifat biasa dan berklasifikasi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan mulai dari penggunaan, pemeliharaan, 
penyimpanan hingga penyusutan arsip di lingkungan Deputi II 

6. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

7. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

8. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

9. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

11. Mengoordinasikan penyusunan LAKIP unit kerja Deputi II sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas 

12. Melakukan penatausahaan Barang Milik Negara Deputi II sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 



13. Melakukan Pengecekan berkas yang akan ditandatangani dan penyiapan 
bahan rapat Deputi II sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 
untuk mendukung kelancaran tugas pimpinan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan keakuratan naskah dinas biasa dan berklasifikasi di 

lingkungan Deputi II 
2. Kesesuaian dan ketepatan pengaturan jadwal kegiatan Deputi II 
3. Kelengkapan, kelancaran, dan kesusuaian pengelolaan urusan keuangan, 

rumah tangga, kepegawaian dan pengelolaan anggaran Deputi II 
4. Kesesuaian dan kelancaran pengiriman dan penerimaan surat yang bersifat 

biasa dan berklasifikasi Deputi II 
5. Kesesuaian dan keefektifan pengelolaan arsip bersifat biasa dan 

berklasifikasi di lingkungan Deputi II 
6. Kelengkapan dan kelancaran penyusunan LAKIP unit kerja Deputi II 
7. Ketepatan dan keakuratan penatausahaan Barang Milik Negara di Deputi II 
8. Ketelitian, ketepatan dan keakuratan pengecekan berkas dan bahan rapat 

Deputi II 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Daftar naskah biasa dan berklasifikasi di lingkungan Deputi II 
2. Jadwal kegiatan Deputi II 
3. Laporan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, kepegawaian dan 

pengelolaan anggaran Deputi II 
4. Laporan pengiriman dan penerimaan surat yang bersifat biasa dan 

berklasifikasi 
5. Laporan pengelolaan arsip biasa dan berklasifikasi Deputi II 
6. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
7. SKP Pribadi dan Bawahan 
8. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
9. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
10. Laporan pelaksanaan tugas 
11. Konsep LAKIP unit kerja Deputi II 
12. Laporan tata usaha BMN Deputi II 
13. Berkas siap tandatangan dan bahan rapat 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Proteksi sama diarahkan 

bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk kepada 
orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Proteksi bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Proteksi merencanakan dan 
menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 



D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 
a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Proteksi memiliki hubungan 
dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang 
setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, 
dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam 
organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Proteksi membahas 
pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar 
menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan 
untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Proteksi membawahi jabatan 
yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi 
Bidang Proteksi meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain 
yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini bervariasi dari 
pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang memerlukan 
koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, prosedur, 
kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis 
pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Proteksi 
Organisasi : Sekretariat Utama 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penanggulangan 
dan Pemulihan 

Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, mengelola, memfasilitasi, dan mengoordinasikan kegiatan dinas 
dan administratif Deputi III dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Deputi 
Bidang Penanggulangan dan Pemulihan sesuai dengan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku demi lancarnya pelaksanaan kegiatan pimpinan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengelola Mengelola naskah dinas biasa dan berklasifikasi di lingkungan 

Deputi III sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas pimpinan 

2. Mengelola pengaturan jadwal kegiatan Deputi III sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas pimpinan 

3. Mengelola pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, kepegawaian 
dan pengelolaan anggaran Deputi III sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku 

4. Melakukan pengiriman dan penerimaan surat yang bersifat biasa dan 
berklasifikasi melalui sarana komunikasi atau caraka 

5. Mengelola arsip yang bersifat biasa dan berklasifikasi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan mulai dari penggunaan, pemeliharaan, 
penyimpanan hingga penyusutan arsip di lingkungan Deputi III 

6. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

7. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

8. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

9. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

11. Mengoordinasikan penyusunan LAKIP unit kerja Deputi III sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas 

12. Melakukan penatausahaan Barang Milik Negara Deputi III sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 



13. Melakukan Pengecekan berkas yang akan ditandatangani dan penyiapan 
bahan rapat Deputi III sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 
untuk mendukung kelancaran tugas pimpinan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan keakuratan naskah dinas biasa dan berklasifikasi di 

lingkungan Deputi III 
2. Kesesuaian dan ketepatan pengaturan jadwal kegiatan Deputi III 
3. Kelengkapan, kelancaran, dan kesusuaian pengelolaan urusan keuangan, 

rumah tangga, kepegawaian dan pengelolaan anggaran Deputi III 
4. Kesesuaian dan kelancaran pengiriman dan penerimaan surat yang bersifat 

biasa dan berklasifikasi di Deputi III 
5. Kesesuaian dan keefektifan pengelolaan arsip bersifat biasa dan 

berklasifikasi di lingkungan Deputi III 
6. Kelengkapan dan kelancaran penyusunan LAKIP unit kerja Deputi III 
7. Ketepatan dan keakuratan penatausahaan Barang Milik Negara di Deputi 

III 
8. Ketelitian, ketepatan dan keakuratan pengecekan berkas dan bahan rapat 

Deputi III 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Ketepatan dan keakuratan naskah dinas biasa dan berklasifikasi di lingkungan 

Deputi III 
2. Kesesuaian dan ketepatan pengaturan jadwal kegiatan Deputi III 
3. Kelengkapan, kelancaran, dan kesusuaian pengelolaan urusan keuangan, 

rumah tangga, kepegawaian dan pengelolaan anggaran Deputi III 
4. Kesesuaian dan kelancaran pengiriman dan penerimaan surat yang bersifat 

biasa dan berklasifikasi di Deputi III 
5. Kesesuaian dan keefektifan pengelolaan arsip bersifat biasa dan berklasifikasi 

di lingkungan Deputi III 
6. Kelengkapan dan kelancaran penyusunan LAKIP unit kerja Deputi III 
7. Ketepatan dan keakuratan penatausahaan Barang Milik Negara di Deputi III 
8. Ketelitian, ketepatan dan keakuratan pengecekan berkas dan bahan rapat 

Deputi III 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penanggulangan dan 
Pemulihan sama diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan 
jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di 
dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penanggulangan dan 
Pemulihan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan 
Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penanggulangan dan 
Pemulihan merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi 



pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang 
jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penanggulangan dan 

Pemulihan memiliki hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang 
diselia, dengan rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang 
setara dalam instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang 
yang berada dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penanggulangan dan 
Pemulihan membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima 
pelayanan; untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan 
masalah kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan 
bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penanggulangan dan 
Pemulihan membawahi jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau 
yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi 
Bidang Penanggulangan dan Pemulihan meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan 
teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. 
Pekerjaan ini bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan 
penyeliaan yang memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan 
waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi 
dalam setiap jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penanggulangan 
dan Pemulihan 

Organisasi : Sekretariat Utama 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemantauan dan 
Pengendalian 

Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, mengelola, memfasilitasi, dan mengoordinasikan kegiatan dinas 
dan administratif Deputi IV dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Deputi 
Bidang Pemantauan dan Pengendalian sesuai dengan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku demi lancarnya pelaksanaan kegiatan pimpinan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengelola naskah dinas biasa dan berklasifikasi di lingkungan Deputi IV 

sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas pimpinan 

2. Mengelola pengaturan jadwal kegiatan Deputi IV sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas pimpinan 

3. Mengelola pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, kepegawaian 
dan pengelolaan anggaran Deputi IV sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku 

4. Melakukan pengiriman dan penerimaan surat yang bersifat biasa dan 
berklasifikasi melalui sarana komunikasi atau carakarencana perjalanan 
dinas Deputi I dalam mendukung pelaksanaan tugas Deputi IV 

5. Mengelola arsip yang bersifat biasa dan berklasifikasi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan mulai dari penggunaan, pemeliharaan, 
penyimpanan hingga penyusutan arsip di lingkungan Deputi IV 

6. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

7. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

8. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

9. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

11. Mengoordinasikan penyusunan LAKIP unit kerja Deputi IV sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas 



12. Melakukan penatausahaan Barang Milik Negara Deputi IV sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

13. Melakukan Pengecekan berkas yang akan ditandatangani dan penyiapan 
bahan rapat Deputi IV sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 
untuk mendukung kelancaran tugas pimpinan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan keakuratan naskah dinas biasa dan berklasifikasi di 

lingkungan Deputi IV 
2. Kesesuaian dan ketepatan pengaturan jadwal kegiatan Deputi IV 
3. Kelengkapan, kelancaran, dan kesusuaian pengelolaan urusan keuangan, 

rumah tangga, kepegawaian dan pengelolaan anggaran Deputi IV 
4. Kesesuaian dan kelancaran pengiriman dan penerimaan surat yang bersifat 

biasa dan berklasifikasi di Deputi IV 
5. Kesesuaian dan kelancaran pengiriman dan penerimaan surat yang bersifat 

biasa dan berklasifikasi di Deputi IV 
6. Kelengkapan dan kelancaran penyusunan LAKIP unit kerja Deputi IV 
7. Ketepatan dan keakuratan penatausahaan Barang Milik Negara di Deputi 

IV 
8. Ketelitian, ketepatan dan keakuratan pengecekan berkas dan bahan rapat 

Deputi IV 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Daftar naskah biasa dan berklasifikasi di lingkungan Deputi IV 
2. Jadwal kegiatan Deputi IV 
3. Laporan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, kepegawaian dan 

pengelolaan anggaran Deputi IV 
4. Laporan pengiriman dan penerimaan surat yang bersifat biasa dan 

berklasifikasi 
5. Laporan pengelolaan arsip biasa dan berklasifikasi 
6. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
7. SKP Pribadi dan Bawahan 
8. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
9. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
10. Laporan pelaksanaan tugas 
11. Konsep LAKIP unit kerja Deputi IV 
12. Laporan tata usaha BMN Deputi IV 
13. Berkas siap tandatangan dan bahan rapat 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penanggulangan dan 

Pemulihan sama diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan 
jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di 
dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemantauan dan 
Pengendalianbertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan 
Kinerja Pegawai. 



C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi 
pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang 
jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian memiliki hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi 
yang diselia, dengan rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi 
yang setara dalam instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan 
penunjang yang berada dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemantauan dan 
Pengendalian membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima 
pelayanan; untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan 
masalah kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan 
bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemantauan dan 
Pengendalian membawahi jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 
atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi 
Bidang Pemantauan dan Pengendalian meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan 
teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. 
Pekerjaan ini bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan 
penyeliaan yang memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan 
waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi 
dalam setiap jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemantauan dan 
Pengendalian 

Organisasi : Sekretariat Utama 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Urusan Dalam 
Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan layanan urusan dalam meliputi 
kebersihan, kebutuhan ruangan rapat, kendaraan dinas, penggandaan dokumen, 
kebutuhan alat tulis kantor, dan implementasi manajemen tata graha (5R) BSSN 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melaksanakan pengawasan layanan kebersihan sesuai dengan ketentuan 

dan prosedur yang berlaku untuk kenyamanan pegawai dalam bekerja 
2. Menyelenggarakan  layanan penggunaan/peminjaman barang inventaris 

kantor seperti ruang rapat, peralatan kerja, kendaraan dinas sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung program kerja 
BSSN 

3. Menyelenggarakan layanan penggandaan dokumen sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
dan program kerja BSSN 

4. Menyelenggarakan layanan kebutuhan alat tulis kantor sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
dan program kerja BSSN 

5. Mengkoordinasikan terimplementasinya manajemen tata graha (5R) BSSN 
sesuai dengan pedoman tata graha demi terwujudnya lingkungan kantor 
yang aman, nyaman dan bersih 

6. Menetapkan Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan 
rencana strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

9. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

11. Melakukan layanan administrasi perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 



12. Menyiapkan tempat dan peralatan untuk acara BSSN seperti upacara, 
senam bersama, apel, resepsi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku untuk kelancaran kegiatan organisasi 

13. Menyiapkan akomodasi, ruang dan perlengkapannya serta pelayanan 
kegiatan kantor sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas pegawai 

14. Mengelola penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas pegawai 

15. Melakukan layanan operator telepon komunikasi sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

16. Melakukan layanan pembacaan pengumuman internal sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mempermudah pegawai 
memperoleh informasi internal kantor 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelancaran dan keefektifan layanan kebersihan kantor 
2. Kelancaran dan keefektifan layanan penggunaan/peminjaman barang 

inventaris kantor seperti ruang rapat, peralatan kerja, kendaraan dinas 
3. Kelancaran dan kefektifan layanan penggandaan dokumen 
4. Kelancaran dan keefektifan layanan kebutuhan  alat tulis kantor 
5. Kelancaran dan keefektifan terimplementasinya manajemen tata graha (5R) 

BSSN 
6. Ketepatan dan kecepatan pelayanan administrasi perjalanan dinas 
7. Kesiapan tempat dan peralatan untuk acara BSSN seperti upacara, senam 

bersama, apel, resepsi 
8. Ketersediaan akomodasi, ruang dan perlengkapannya serta pelayanan 

kegiatan kantor 
9. Ketelitian, kesesuaian dan ketersediaan penggunaan kendaraan dinas 
10. Kesesuaian dan kebenaran penyampaian layanan operator telepon 

komunikasi 
11. Ketepatan dan ketelitian serta kesesuaian pembacaan pengumuman 

internal 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Pelaksanaan pengawasan layanan kebersihan kantor 
2. Pelaksanaan layanan penggunaan/peminjaman barang inventaris kantor 

seperti ruang rapat, peralatan kerja, kendaraan dinas 
3. Pelaksanaan layanan penggandaan dokumen 
4. Pelaksanaan layananan kebutuhan alat tulis kantor 
5. Laporan dan standar manajemen tata graha (5R) 
6. SKP Pribadi dan Bawahan 
7. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
8. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
9. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
10. Laporan pelaksanaan tugas 
11. Dokumen perjalanan dinas 
12. Laporan penyiapan tempat dan peralatan untuk acara BSSN seperti upacara, 

senam bersama, apel, resepsi 
13. Tersedianya akomodasi, ruang dan perlengkapannya serta pelayanan kegiatan 

kantor 



14. Laporan pengelolaan kendaraan dinas 
15. Terlaksananya layanan operator telepon komunikasi 
16. Terlaksananya layanan pembacaan pengumuman internal 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Urusan Dalam sama diarahkan bersifat prosedural, 

rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau 
kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Urusan Dalam bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Urusan Dalam merencanakan dan menjadwalkan 
pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau 
mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Urusan Dalam memiliki hubungan dengan bawahan 

dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat yang 
mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau dengan staf 
administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang sama 
dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Urusan Dalam membahas pekerjaan untuk 
memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar informasi 
tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan 
pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Urusan Dalam membawahi jabatan yang nilai 
jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Urusan Dalam 
meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara 
dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini bervariasi dari pekerjaan yang 
bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang memerlukan koordinasi dalam 
unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, standar 
kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Urusan Dalam 
Organisasi : Sekretariat Utama 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Keamanan 
Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan, menyelenggarakan, dan mengkoordinasikan terkait dengan 
kebijakan pengamanan, kegiatan pelayanan, stadarisasi manajemen tata graha, 
serta membina bawahan di lingkungan Subbagian keamanan sesuai dengan 
prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan dan mengevaluasi sistem keamanan dan ketertiban 

lingkungan kantor BSSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk mendukung kebijakan organisasi 

2. Mengawasi  pelaksanaan ketertiban lingkungan kantor untuk menjaga 
stabilitas keamanan kantor 

3. Melakukan pelayanan keamanan kantor sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk menjaga stabilitas kantor 

4. Memonitor dan mengevaluasi kinerja alat deteksi dini keamanan dan 
keselamatan kerja (cctv, access control system, hydrant, handy talky, fire 
detection system, APAR ) untuk mengantisipasi risiko kecelakaan dan 
keamanan dalam kantor 

5. Melakukan pemeriksaan secara berkala keamanan dan ketertiban 
lingkungan kantor melalui sistem cctv dan patroli sesuai SOP yang berlaku 
untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kantor 

6. Merumuskan mekanisme dan sistem kerja guna menjamin keamanan dan 
ketertiban lingkungan kantor melalui penjadwalan tugas piket control room, 
piket keamanan, dan tugas siaga di hari libur sesuai kebijakan organisasi 
untuk menjamin keamanan lingkungan kantor 

7. Membuat prosedur K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) sesuai 
pedoman yang berlaku untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban 
lingkungan kantor 

8. Memberikan layanan keamanan kediaman pimpinan sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan stabilitas 
keamanan pimpinan BSSN 

9. Menetapkan Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan 
rencana strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

10. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

11. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 



12. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

13. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

14. Mengkoordinasikan satuan pengamanan sesuai ketentuan dan prosedur 
yang berlaku untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan 
kantor 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan perumusan dan evaluasi sistem keamanan dan ketertiban 

lingkungan kantor 
2. Keberlangsungan ketertiban lingkungan kantor BSSN 
3. Ketepatan perumusan mekanisme dan sistem kerja guna menjamin 

keamanan dan ketertiban lingkungan ketertiban lingkungan kantor 
4. Ketelitian, ketepatan, dan kesesuaian penyusunan prosedur K3 
5. Kesinambungan dan kecakapan pelayanan keamanan kediaman pimpinan 
6. Kesigapan dan kedisiplinan pelayanan keamanan kantor 
7. Ketelitian, kemampuan memahami kinerja alat deteksi dini keamanan dan 

keselamatan kerja 
8. Kedisiplinan, ketelitian pemeriksaan secara berkala keamanan dan 

ketertiban lingkungan kantor 
9. Keefektifan dan kedisiplinan satuan pengamanan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Sistem keamanan dan ketertiban lingkungan kantor BSSN 
2. Pelaksanaan pengawasaan ketertiban kantor 
3. Laporan keamanan kantor secara berkala 
4. Laporan monitoring dan evaluasi kinerja alat deteksi dini keamanan dan 

keselamatan kerja (cctv, access control system, hydrant, handy talky, fire 
detection system, APAR ) untuk mengantisipasi risiko kecelakaan dan 
keamanan dalam kantor 

5. Terlaksananya pemeriksaan secara berkala keamanan dan ketertiban 
lingkungan kantor 

6. Tersusunnya mekanisme dan sistem kerja guna menjamin keamanan dan 
ketertiban lingkungan kantor melalui penjadwalan tugas piket control room, 
piket keamanan, dan tugas siaga di hari libur 

7. Prosedur K3 
8. Pelaksanaan layanan keamanan kediaman pimpinan 
9. SKP Pribadi dan Bawahan 
10. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
11. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
12. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
13. Laporan pelaksanaan tugas 
14. Satuan pengamanan terkoordinasi 

 
 
 
 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 

Kepala Subbagian Keamanan sama diarahkan bersifat prosedural, rutin, 
dan tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada 
unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Keamanan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Keamanan merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan 
yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau 
mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Keamanan memiliki hubungan dengan bawahan 

dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat yang 
mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau dengan staf 
administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang sama 
dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Keamanan membahas pekerjaan untuk memberikan 
atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar informasi tentang operasi 
kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, 
dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Keamanan membawahi jabatan yang nilai jabatannya 
pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Keamananmeliputi 
pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan 
kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini bervariasi dari pekerjaan yang bersifat 
rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang memerlukan koordinasi dalam unit 
kerja untuk memastikan waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, standar kualitas 
dan kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Keamanan 
Organisasi : Sekretariat Utama 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 
Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan 
dan kebijakan teknis yang berkaitan sarana dan prasarana kantor BSSN, serta 
menyiapkan, menyajikan, mengendalikan pelayanan sarana dan prasarana kantor 
BSSN sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana kantor 

BSSN meliputi gedung, kendaraan, jalan, mesin, lift, jaringan listrik, telepon, 
AC, dan prasarana kerja sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk 
kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugas 

2. Melakukan pengoperasian instalasi listrik, pompa air, genset, lift, penyejuk 
udara, saluran telekomunikasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

3. Melakukan Melakukan pemeriksaan kondisi fisik sarana dan prasarana 
gedung secara berkala dalam rangka uji kelayakan guna menjamin 
keamanan dan keselamatan kerja 

4. Menetapkan Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan 
rencana strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

5. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

6. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

7. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

9. Melakukan analisis kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana di 
lingkungan BSSN sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas 

10. Menyusun jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas pegawai 

11. Menyusun dan mengevaluasi mekanisme dan prosedur pemeliharaan 
sarana dan prasarana kantor sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku 



B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan prosedur pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana 

kantor BSSN 
2. Keberlangsungan pengoperasian instalasi listrik, pompa air, genset, lift, 

penyejuk udara, saluran telekomunikasi 
3. Keberlangsungan pemeriksaan kondisi fisik sarana dan prasarana gedung 

BSSN 
4. Ketelitian, keakuratan dan kelengkapan data analisis kebutuhan 

pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan BSSN 
5. Ketepatan, keakuratan dan keefektifan penyusunan jadwal pemeliharaan 

sarana dan prasarana kantor 
6. Ketepatan dan kevalidan evaluasi mekanisme dan prosedur pemeliharaan 

sarana dan prasarana kantor 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana kantor BSSN 

meliputi gedung, kendaraan, jalan, mesin, lift, jaringan listrik, telepon, AC, dan 
prasarana kerja 

2. Pelaksanaan pengoperasian instalasi listrik, pompa air, genset, lift, penyejuk 
udara, saluran telekomunikasi 

3. Dokumen pemeriksaan kondisi fisik sarana dan prasarana gedung BSSN 
4. SKP Pribadi dan Bawahan 
5. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
6. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
7. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
8. Laporan pelaksanaan tugas 
9. Hasil analisis kebutuan pemeliharaan sarana prasarana 
10. Jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 
11. Mekanisme dan prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sama diarahkan 

bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk kepada 
orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana merencanakan 
dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana memiliki 

hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 
rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 



instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana membahas 
pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar 
menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan 
untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana membawahi 
jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini 
bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang 
memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, 
prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap 
jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 
Organisasi : Sekretariat Utama 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Administrasi Barang Milik Negara 
Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun, menganalis, mengembangkan dan melaksanakn koordinasi dan 
penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara/kekayaan negara dan 
pengelolaan aplikasi sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik 
negara/kekayaan negara, aplikasi persediaan barang milik negara/kekayaan 
negara dan pelaporan barang milik negara/kekayaan negara sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan administrasi pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan dan 

prosedur yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas 
2. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan BMN sesuai dengan 

ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan pertimbangan 
pengadaan BMN 

3. Mengelola aplikasi SIMAK BMN, aplikasi Persediaan, aplikasi SIMAN, dan 
aplikasi SIMANTAP sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 
untuk mendukung organisasi yang adaptif terhadap teknologi 

4. Menyusun laporan BMN semester dan tahunan sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk bahan pertimbangan kepada pimpinan 

5. Melakukan rekonsiliasi BMN semesteran dan tahunan tingkat internal, 
satuan kerja dan Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk mewujudkan organisasi yang profesional dan 
transparan 

6. Menyusun laporan penetapan status penggunaan BMN sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk melindungi aset negara 

7. Menetapkan Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan 
rencana strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

8. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

9. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

10. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

11. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 



12. Melakukan pendampingan audit Internal dan Eksternal terkait Laporan BMN 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan 
organisasi yang transparan dan ideal 

13. Menyiapkan penghapusan BMN sesuai dengan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku untuk mewujudkan organisasi yang transparan dan ideal 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dalam mengakumulasi penyusunan rencana kebutuhan BMN 
2. Keberlangsungan dan ketepatan pengelolaan aplikasi BMN 
3. Keakuratan, ketelitian dan kesesuaian laporan BMN semester dan tahunan 
4. Ketelitian mengelola administrasi BMN 
5. Ketelitian dan keakuratan pelaksanaan rekonsiliasi BMN semester dan 

tahunan 
6. Ketelitian dalam menetapkan status penggunaan BMN 
7. Keefektifan dan kesesuaian pelaksanaan pendampingan audit internal dan 

eksternal 
8. Ketepatan menyiapkan penghapusan BMN 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Pelaksanaan administrasi pengelolaan BMN 
2. Dokumen penyusunan rencana kebutuhan BMN 
3. Pengelolaan aplikasi SIMAK BMN, aplikasi Persediaan, aplikasi SIMAN dan 

aplikasi SIMANTAP 
4. Dokumen BMN semester dan tahunan 
5. Laporan hasil rekonsiliasi BMN semesteran dan tahunan 
6. Dokumen penetapan status penggunaan BMN 
7. SKP Pribadi dan Bawahan 
8. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
9. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
10. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
11. Laporan pelaksanaan tugas 
12. Laporan pendampingan audit Internal dan Eksternal terkait Laporan BMN 
13. Laporan penghapusan BMN 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Administrasi Barang Milik Negara sama diarahkan 

bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk kepada 
orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Administrasi Barang Milik Negara bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Administrasi Barang Milik Negara merencanakan dan 
menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
 



D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 
a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 

Kepala Subbagian Administrasi Barang Milik Negara memiliki hubungan 
dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang 
setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, 
dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam 
organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Administrasi Barang Milik Negara membahas 
pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar 
menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan 
untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Administrasi Barang Milik Negara membawahi jabatan 
yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Administrasi Barang 
Milik Negara meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain 
yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini bervariasi dari 
pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang memerlukan 
koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, prosedur, 
kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis 
pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Administrasi Barang Milik Negara 
Organisasi : Sekretariat Utama 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Umum 
dan Barang Persediaan 

Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi BMN 
Umum dan Barang Persediaan, serta pengamanan fisik BMN Umum dan Barang 
Persediaan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengelola BMN umum dan Barang Persediaan sesuai dengan ketentuan 

dan prosedur yang berlaku untuk menjaga aset kantor dan negara 
2. Melakukan pemenuhan permintaan BMN operasional dari Unit Kerja sesuai 

dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung pegawai 
dalam melaksanakan tugas dan program kerja BSSN 

3. Melakukan  inventarisasi BMN Umum dan Membuat Daftar Barang 
Ruangan serta Daftar Barang Lainnya sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk menjaga aset kantor dan negara 

4. Melakukan penilaian aset BMN Umum dan Barang Persediaan sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menjaga dan 
memelihara aset kantor dan negara 

5. Menelaah dan menyusun laporan Opname Fisik barang persediaan sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai bentuk tertib 
administrasi 

6. Menyusun laporan rekapitulasi dokumen serah terima BMN Umum dan 
Barang Persediaan  sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 
untuk bahan pertimbangan pimpinan 

7. Melakukan penatausahaan identitas BMN / Labelisasi BMN Umum dan 
Barang Persediaan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 
untuk melindungi dan memelihara aset kantor dan negara 

8. Menelaah dan menyusun dokumen usulan penghapusan BMN Umum 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menjaga aset 
kantor dan negara 

9. Melakukan pengamanan aspek hukum terhadap aset BSSN sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung kebijakan 
organisasi 

10. Menetapkan Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan 
rencana strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana 
kegiatan jabatan di bawahnya 

11. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 



12. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

13. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

14. Menyusun Standar Barang Dan Standar Kebutuhan BMN Umum dan 
Barang Persediaan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

15. Melaksanakan pendampingan audit Internal dan Eksternal terkait 
Pengelolaan BMN Umum dan Barang Persediaan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dalam inventarisasi BMN Umum dan Daftar Barang Ruangan 

serta Daftar Barang Persediaan 
2. Kevalidan dan kesesuaian penilaian aset BMN Umum dan Barang 

Persediaan 
3. Keakuratan laporan Opname Fisik Barang Persediaan 
4. Ketelitian dan keakuratan laporan rekapitulasi dokumen serah terima BMN 

Umum dan Barang Persediaan 
5. Kesesuaian data pengajuan usulan dokumen penghapusan BMN 
6. Ketepatan pengamanan aspek hukum aset BMN BSSN 
7. Kesesuaian dan kesigapan memenuhi permintaan BMN operasional dari 

unit kerja 
8. Ketelitian mengelola BMN umum dan Barang Persediaan 
9. Ketelitian dan keakuratan melakukan penatausahaan identitas BMN dan 

Barang Persediaan 
10. Ketelitian menyusun Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN Umum 

dan Barang Persediaan 
11. Keefektifan dan kesesuaian melakukan pendampingan audit internal dan 

ekternal terkait pengelolaan BMN Umum dan Barang Persediaan 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen Pengelolaan BMN umum dan Barang Persediaan 
2. Dokumen pemenuhan permintaan BMN operasional dari Unit Kerja 
3. Dokumen inventarisasi BMN Umum dan Daftar Barang Ruangan serta Daftar 

Barang Lainnya 
4. Dokumen penilaian aset BMN Umum dan Barang Persediaan 
5. Laporan Opname Fisik barang persediaan 
6. Dokumen rekapitulasi serah terima BMN Umum dan Barang Persediaan 
7. Dokumen penatausahaan identitas BMN / Labelisasi BMN Umum dan Barang 

Persediaan 
8. Dokumen usulan penghapusan BMN Umum 
9. Dokumen pengamanan aspek hukum terhadap aset BSSN 
10. SKP Pribadi dan Bawahan 
11. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
12. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
13. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
14. Standar Barang Dan Standar Kebutuhan BMN Umum dan Barang Persediaan 



15. Laporan pendampingan audit Internal dan Eksternal terkait Pengelolaan BMN 
Umum dan Barang Persediaan 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 

Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Umum dan Barang 
Persediaan sama diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan 
jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di 
dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Umum dan Barang 
Persediaan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan 
Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Umum dan Barang 
Persediaan merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi 
pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang 
jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Umum dan Barang 

Persediaan memiliki hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang 
diselia, dengan rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang 
setara dalam instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang 
yang berada dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Umum dan Barang 
Persediaan membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima 
pelayanan; untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan 
masalah kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan 
bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Umum dan Barang 
Persediaan membawahi jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau 
yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Pengelolaan Barang 
Milik Negara Umum dan Barang Persediaan meliputi pekerjaan klerek, 
pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih 
rendah. Pekerjaan ini bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga 
pekerjaan penyeliaan yang memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk 
memastikan waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan 
kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Umum 
dan Barang Persediaan 

Organisasi : Sekretariat Utama 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Khusus 
Unit Kerja : Sekretariat Utama 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi BMN 
Khusus, serta pengamanan fisik BMN Khusus sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pengelolaan BMN Khusus (Palsan dan Siber) sesuai dengan 

ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menjaga aset kantor 
2. Melakukan pengelolaan serah terima BMN Khusus (Palsan dan Siber) 

sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menjamin 
keamanan aset kantor 

3. Melakukan inventarisasi BMN Khusus (Palsan dan Siber) dan menyusun 
daftar Distribusi BMN Khusus (Palsan dan Siber) sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk menjaga keamanan aset kantor 

4. Melakukan Melakukan penilaian aset BMN Khusus sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menjaga aset kantor 

5. Menelaah Menelaah dan menyusun laporan opname fisik BMN Khusus 
(Palsan dan Siber) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 

6. Menyusun laporan rekapitulasi dokumen serah terima BMN Khusus (Palsan 
dan Siber) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
menjaga aset kantor 

7. Melakukan penatausahaan identitas BMN / Labelisasi BMN Khusus (Palsan 
dan Siber) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
menjaga aset kantor 

8. Menyiapkan dokumen usulan penghapusan BMN Khusus (Palsan dan 
Siber) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menjaga 
aset kantor 

9. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

10. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

11. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

12. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

13. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 



14. Mengelola aplikasi sistem informasi BMN Khusus (Palsan dan Siber) sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 

15. Melaksanakan pendampingan audit Internal dan Eksternal terkait 
Pengelolaan BMN Khusus (Palsan dan Siber) 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dalam inventarisasi BMN Khusus (Palsan dan Siber) 
2. Kevalidan penilaian aset BMN Khusus (Palsan dan Siber) 
3. Keakuratan laporan opname fisik BMN Khusus (Palsan dan Siber) 
4. Memeriksa keakuratan laporan rekapitulasi dokumen serah terima BMN 

Khusus (Palsan dan Siber) 
5. Ketepatan dan keakuratan penyusunan dokumen usulan penghapusan 

BMN Khusus (Palsan dan Siber) 
6. Ketelitian dan ketepatan mengelola BMN Khusus (Palsan dan Siber) 
7. Kesesuaian pengelolaan serah terima BMN Khusus (Palsan dan Siber) 
8. Ketelitian dan keakuratan penatausahaan identitas BMN khusus 
9. Keberlangsungan dan kesesuaian informasi dalam aplikasi Sistem 

Informasi BMN Khusus (Palsan dan Siber) 
10. Kesesuaian dan keefektifan pendampingan audit internal dan eksternal 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Pengelolaan BMN Khusus (Palsan dan Siber) 
2. Dokumen rekapitulasi serah terima BMN Khusus dan Laporan monitoring 

Berita Acara Serah Terima dan Pinjam Pakai BMN Khusus (Palsan dan Siber) 
3. Dokumen inventarisasi BMN Khusus dan Daftar Distribusi BMN Khusus 

(Palsan dan Siber) 
4. Dokumen penilaian aset BMN Khusus 
5. Dokumen opname fisik BMN Khusus (Palsan dan Siber) 
6. Dokumen rekapitulasi dokumen serah terima BMN Khusus (Palsan dan Siber) 
7. Dokumen penatausahaan identitas BMN / Labelisasi BMN Khusus (Palsan dan 

Siber) 
8. Dokumen usulan penghapusan BMN Khusus (Palsan dan Siber) 
9. SKP Pribadi dan Bawahan 
10. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
11. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
12. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
13. Laporan pelaksanaan tugas 
14. Laporan pengelolaan aplikasi sistem informasi BMN Khusus (Palsan dan Siber) 
15. Laporan pendampingan audit Internal dan Eksternal terkait Pengelolaan BMN 

Khusus (Palsan dan Siber) 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 

Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Khusus sama 
diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Khusus bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 



C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 
Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Khusus 

merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output 
setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Khusus memiliki 

hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 
rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Khusus membahas 
pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar 
menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan 
untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Khusus membawahi 
jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Pengelolaan Barang 
Milik Negara Khusus meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini 
bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang 
memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, 
prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap 
jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Khusus 
Organisasi : Sekretariat Utama 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi Sumber Daya Manusia 
Unit Kerja : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan standar 
profil lulusan dan standar kompetensi, pedoman standar formasi jabatan 
fungsional, butir kegiatan jabatan fungsional sumber daya manusia keamanan 
siber dan sandi serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sumber 
daya manusia keamanan siber dan sandi sesuai dengan strategi keamanan siber 
nasional untuk mencapai SDM keamanan siber dan sandi yang terstandarisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan bahan penyusunan konsep kebijakan standarisasi SDM sesuai 

dengan kebutuhan dan tujuan organisasi sebagai acuan dalam 
pengembangan SDM 

2. Menyiapkan bahan penyusunan standar profil lulusan dan standar 
kompetensi SDM persandian dan keamanan siber sesuai kebutuhan dan 
tujuan organisasi sebagai acuan dalam pengembangan standarisasi SDM 

3. Mengusulkan standar kualitas kinerja jabatan fungsional tertentu di bidang 
persandian dan keamanan siber sesuai dengan ruang lingkup tugas JFT 
sebagai bahan dalam penilaian kinerja JFT 

4. Menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi  butir-butir kegiatan jabatan 
fungsional tertentu di bidang persandian dan keamanan siber sesuai 
dengan ruang lingkup tugas persandian dan keamanan siber sebagai 
bahan kebijakan JF 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

10. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait dalam 
mengembangkan dan mengevaluasi standar SDM untuk mencapai standar 
SDM terbaik dan diakui secara nasional dan internasional 

11. Menyiapkan bahan dalam penyusunan pedoman standar formasi jabatan 
fungsional di bidang keamanan siber dan sandi sesuai dengan prosedur 



dan ketentuan yang berlaku sebagai acuan dalam penentuan kebutuhan 
formasi JF 

12. Menyiapkan bahan dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan 
jabatan fungsional di bidang keamanan siber dan sandi untuk kelancaran 
dalam penyusunan kebijakan JF 

13. Menyiapkan bahan dalam pengembangan dan evaluasi standar sumber 
daya manusia keamanan siber dan sandi sesuai prosedur dan ketentuan 
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan dan evaluasi 
standar 

14. Mengidentifikasi dan menyusun common criteria untuk mengevaluasi 
standar SDM keamanan siber dan sandi sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk mencapai standar SDM keamanan siber dan 
sandi yang diakui secara nasional dan internasional 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan bahan penyusunan konsep kebijakan standarisasi SDM 
2. Ketepatan dan kelengkapan usulan standar kualitas kinerja JFT 
3. Ketepatan dan kevalidan usulan butir-butir kegiatan JFT 
4. Kelengkapan dan ketepatan bahan penyusunan standar profil lulusan dan 

standar kompetensi SDM 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Konsep bahan standarisasi SDM 
2. Bahan standar profil lulusan dan standar kompetensi SDM 
3. Usulan standar kualitas kinerja JFT 
4. Usulan butir-butir kegiatan JF 
5. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
6. SKP Pribadi dan Bawahan 
7. Hasil Coaching dan Counseling untuk kebijakan kepegawaian 
8. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
9. Laporan pelaksanaan tugas 
10. Benchmarking dan kerjasama dalam pengembangan standar SDM keamanan 

siber 
11. Bahan penyusunan pedoman standar formasi jabatan fungsional 
12. Bahan-bahan penyusunan kebijakan JF 
13. Bahan pengembangan dan evaluasi standar 
14. Common criteria SDM keamanan siber dan sandi 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi Sumber Daya Manusia sama 

diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi Sumber Daya Manusia bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
 
 



C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 
Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi Sumber Daya Manusia 

merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output 
setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi Sumber Daya Manusia memiliki 

hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 
rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi Sumber Daya Manusia membahas 
pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar 
menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan 
untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi Sumber Daya Manusia membawahi 
jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi 
Sumber Daya Manusia meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini 
bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang 
memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, 
prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap 
jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi Sumber Daya Manusia 
Organisasi : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 
 

ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Dr. Suharyanto, S.E., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya 
Manusia 

Unit Kerja : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan standar 
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis 
pengembangan SDM, analisis kebutuhan SDM, pemberian kesejahteraan dan 
penghargaan, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kompetensi SDM 
sesuai dengan roadmap pengembangan SDM untuk mencapai SDM keamanan 
siber dan sandi yang berkompeten 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan bahan penyusunan konsep kebijakan pengembangan SDM 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 
pelaksanaan pengembangan SDM 

2. Menyusun analisa kebutuhan pemenuhan sumber daya manusia di bidang 
persandian dan keamanan siber sesuai renstra dan visi misi BSSN untuk 
memenuhi pemenuhan kebutuhan SDM di masa yang akan datang 

3. Melakukan bimbingan teknis dan konsultasi profesi SDM sesuai kebutuhan 
dan permintaan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas SDM 

4. Menyiapkan bahan kebijakan dan evaluasi pemberian kesejahteraan dan 
penghargaan termasuk tunjangan khusus untuk SDM yang bertugas di 
bidang persandian dan keamanan siber sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku sebagai bahan rumusan reward SDM 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

10. Bersama dengan unit di Deputi Proteksi memberikan rekomendasi 
peningkatan kompetensi di bidang keamanan siber dan sandi kepada 
stakeholder untuk menjamin pelaksanaan keamanan siber dilakukan oleh 
SDM yang berkompeten dan profesional 



11. Melakukan analisis kebutuhan diklat teknis dan fungsional keamanan siber 
dan sandi sesuai dengan strategi keamanan siber nasional sebagai dasar 
penyusunan rencana diklat oleh Pusdiklat Lemsaneg 

12. Menyiapkan bahan usulan prioritas peningkatan dan pengembangan 
kompetensi keamanan siber dan sandi secara nasional sebagai bahan 
penyusunan rencana diklat oleh pusdiklat dan rekomendasi kepada 
stakeholder dalam pengembangan kompetensi 

13. Menginventarisasi kepakaran SDM di bidang keamanan siber dan sandi di 
Indonesia sebagai bahan dalam pengembangan kompetensi SDM dan 
masukan dalam penyusunan standar kompetensi 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan bahan penyusunan konsep kebijakan pengembangan 

kompetensi SDM 
2. Ketepatan dan kevalidan hasil analisa kebutuhan SDM 
3. Kelengkapan dan ketepatan bahan kebijakan pemberian kesejahteraan dan 

penghargaan 
4. Kelancaran pelaksanaan bimbingan teknis dan konsultasi profesi SDM 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Konsep bahan pengembangan SDM 
2. Hasil analisa kebutuhan SDM 
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan konsultasi profesi 
4. Bahan kebijakan pemberian kesejahteraan dan penghargaan dan evaluasinya 

pertahun 
5. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
6. SKP Pribadi dan Bawahan 
7. Hasil Coaching dan Counseling untuk kebijakan kepegawaian 
8. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
9. Laporan pelaksanaan tugas 
10. Rekomendasi pengembangan kompetensi SDM keamanan siber dan sandi 
11. Hasil Analisis Kebutuhan Diklat Keamanan Siber dan Sandi 
12. bahan roadmap pengembangan kompetensi 
13. Inventarisasi kepakaran SDM keamanan siber dan sandi 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sama 

diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja 
Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia 
merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output 



setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia 

memiliki hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, 
dengan rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara 
dalam instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang 
berada dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia 
membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk 
tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, 
dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia 
membawahi jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang 
setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Seksi Pengembangan 
Kompetensi Sumber Daya Manusia meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan 
teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. 
Pekerjaan ini bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan 
penyeliaan yang memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan 
waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi 
dalam setiap jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya 
Manusia 

Organisasi : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Dr. Suharyanto, S.E., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Program dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi 
Profesi 

Unit Kerja : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di 
bidang akreditasi lembaga sertifikasi profesi, fasilitasi kelembagaan dan 
pembentukan organisasi profesi, dan kode etik profesi dan kode perilaku sumber 
daya manusia keamanan siber dan sandi sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku untuk menjamin kualitas LSP dan kompetensi SDM 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan bahan penyusunan konsep kebijakan akreditasi LSP sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan akreditasi 

2. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi di bidang persandian dan 
keamanan siber sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
sebagai wadah aspirasi profesi di bidang persandian dan keamanan siber 

3. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi di bidang 
persandian dan keamanan siber sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku sebagai pengendalian perilaku profesi di bidang persandian dan 
keamanan siber 

4. Menyusun dan menyiapkan bahan materi akreditasi LSP sebagai pedoman 
pelaksanaan akreditasi agar pelaksanaan akreditasi berjalan lancar 

5. Menyelenggarakan akreditasi lembaga sertifikasi profesi di bidang 
persandian dan keamanan siber 

6. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

7. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

8. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

9. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

11. Melakukan pengawasan terhadap organisasi profesi keamanan siber dan 
sandi bersama dengan unit Deputi Proteksi dalam pembinaan komunitas 
siber 



12. Melakukan pengawasan dalam rangka akreditasi terhadap Lembaga 
Sertifikasi Profesi 

13. Menyusun dan menilai metode akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi 
sebagai evaluasi dalam pengembangan metode akreditasi 

14. Mengevaluasi hasil pelaksanaan akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi 
sebagai bahan dalam perbaikan pelaksanaan akreditasi Lemdiklat dan LSP 

15. Menginventarisasi dan mendokumentasikan Lembaga Sertifikasi Profesi di 
bidang keamanan siber dan sandi sebagai kendali terhadap data Lemdiklat 
dan LSP 

16. Melakukan diseminasi informasi terkait kebijakan organisasi, sumber daya 
manusia dan kendali terhadap kegiatan Lembaga Sertifikasi Profesi dan 
Lembaga Pendidikan Pelatihan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan bahan konsep kebijakan akreditasi LSP dan organisasi 

profesi 
2. Kesesuaian insiasi pembentukan organisasi profesi dengan tujuan 

organisasi dan ketentuan yang berlaku 
3. Ketepatan dan kevalidan usulan kode etik profesi dan keberlangsungan 

implementasinya 
4. Kevalidan dan ketepatan bahan materi akreditasi LSP 
5. Kelancaran rencana operasional penyelenggaraan akreditasi 
6. Kerahasiaan materi uji akreditasi 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Konsep bahan kebijakan akreditasi LSP 
2. Usulan pembentukan organisasi profesi 
3. Usulan kode etik profesi dan implementasinya 
4. Bahan materi akredtiasi LSP 
5. penyelenggaraan akreditasi LSP 
6. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
7. SKP Pribadi dan Bawahan 
8. Hasil Coaching dan Counseling untuk kebijakan kepegawaian 
9. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
10. Laporan pelaksanaan tugas 
11. Beroperasionalnya Organisasi profesi keamanan siber dan sandi 
12. Pengawasan LSP 
13. Evaluasi metode akredtiasi 
14. Laporan evaluasi akreditasi LSP 
15. Dokumen LSP 
16. diseminasi informasi 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Seksi Program dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi sama 

diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
 
 



B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 
Kepala Seksi Program dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi 

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja 
Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Seksi Program dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi 
Profesimerencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada 
output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Seksi Program dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi memiliki 

hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 
rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Seksi Program dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi 
membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk 
tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, 
dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Seksi Program dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi 
membawahi jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang 
setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Seksi Program dan Akreditasi 
Lembaga Sertifikasi Profesi meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini 
bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang 
memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, 
prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap 
jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Program dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi 
Profesi 

Organisasi : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Dr. Suharyanto, S.E., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Fasilitasi Sertifikasi Sumber Daya Manusia 
Unit Kerja : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di 
bidang uji kompetensi dan penyelenggaraan fasilitasi sertifikasi sumber daya 
manusia keamanan siber dan sandi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan sertifikasi SDM 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan bahan penyusunan konsep kebijakan pelaksanaan sertifikasi 

SDM sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 
pelaksanaan sertifikasi 

2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi JF Sandiman  sesuai 
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai jaminan kualitas JFS 

3. Menyusun dan mengembangkan perangkati uji kompetensi sesuai standar 
kompetensi JFT agar pelaksanaan uji kompetensi berjalan lancar 

4. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

5. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

6. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

7. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

9. Mengkoordinasikan LSP keamanan siber untuk turut berperan dalam 
pengembangan sertifikasi keamanan siber kepada para SDM keamanan 
siber di beberapa organisasi secara nasional sesuai dengan strategi 
keamanan siber nasional 

10. Melakukan proses penetapan sertifikasi keamanan siber nasional bersama 
dengan BNSP sebagai kendali mutu pemberian sertifikat kompetensi 

11. Menginisiasi peran dalam menumbuhkan LSP keamanan siber dengan 
melakukan sosialisasi dan kemitraan kepada penyelenggara training untuk 
mendukung target SDM tersertifikasi keamanan siber 

12. Melakukan pembinaan kepada LSP-LSP keamanan siber dengan 
melakukan pertemuan berkala untuk memberikan informasi terkait dengan 
kebijakan organisasi SDM dan kendali terhadap kegiatan LSP-LSP 



13. Melakukan diseminasi informasi terkait kebijakan organisasi, sumber daya 
manusia dan kendali terhadap kegiatan Lembaga Sertifikasi Profesi-
Lembaga Sertifikasi Profesi 

14. Melakukan pengawasan sertifikasi yang dilakukan LSP-LSP keamanan 
siber agar pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan bahan konsep kebijakan sertifikasi SDM 
2. Ketepatan, kevalidan dan kerahasiaan hasil sertifikasi SDM 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Bahan konsep kebijakan pelaksanaan sertifikasi 
2. Tersertifikasinya JFS 
3. Bahan materi uji kompetensi 
4. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
5. SKP Pribadi dan Bawahan 
6. Hasil Coaching dan Counseling untuk kebijakan kepegawaian 
7. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
8. Laporan pelaksanaan tugas 
9. Rencana aksi pengembangan sertifikasi keamanan siber secara nasional 
10. Sertifikasi keamanan siber 
11. Pertumbuhan LSP-LSP keamanan siber 
12. Program pembinaan LSP-LSP keamanan siber 
13. Forum diseminasi LSP 
14. Pengawasan sertifikasi LSP 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Seksi Fasilitasi SertIfikasi Sumber Daya Manusia sama diarahkan 

bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk kepada 
orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Seksi Fasilitasi SertIfikasi Sumber Daya Manusia bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Seksi Fasilitasi SertIfikasi Sumber Daya Manusia yang berorientasi 
pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang 
jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Seksi Fasilitasi SertIfikasi Sumber Daya Manusia memiliki 

hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 
rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
 



b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 
Kepala Seksi Fasilitasi SertIfikasi Sumber Daya Manusia membahas 

pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar 
menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan 
untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Seksi Fasilitasi SertIfikasi Sumber Daya Manusia membawahi 
jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Seksi Fasilitasi SertIfikasi 
Sumber Daya Manusia meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini 
bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang 
memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, 
prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap 
jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Fasilitasi SertIfikasi Sumber Daya Manusia 
Organisasi : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Dr. Suharyanto, S.E., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Manusia  
Unit Kerja : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis 
verifikasi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional di bidang keamanan siber 
dan sandi, pengumpulan dan penyajian hasil analisis data, dan pengelolaan 
dokumentasi data dan sistem informasi sumber daya manusia keamanan siber dan 
sandi sesuai prosedur yang ditetapkan sebagai bahan pembinaan SDM keamanan 
siber dan persandian 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan verifikasi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu 

di bidang persandian dan keamanan siber sesuai aturan yang berlaku 
sebagai bahan pertimbangan jabatan dan kepangkatan jabatan fungsional 
tertentu 

2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data SDM sesuai prosedur yang 
ditetapkan sebagai bahan informasi untuk pengambilan keputusan dan 
pembinaan SDM 

3. Melakukan penyajian hasil analisis dan rekomendasi terkait data SDM 
sesuai kebutuhan sebagai bahan pengambilan keputusan dan pembinaan 
SDM 

4. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

5. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
mi bawahnya 

6. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

7. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

9. Mengelola data SDM keamanan siber dan sandi sebagai kendali terhadap 
data 

10. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi penilaian angka kredit 
bagi JF keamanan siber dan sandi sebagai kendali terhadap kegiatan JFS 

11. Melakukan analisis kebutuhan dan pengembangan sistem informasi 
sumber daya manusia keamanan siber dan sandi 

12. Melakukan pengelolaan aplikasi sistem informasi sumber daya manusia 
keamanan siber dan sandi 



13. Mendokumentasikan data sumber daya manusia keamanan siber dan sandi 
secara konvensional dan elektronik 

14. Melakukan pemutakhiran data sumber daya manusia keamanan siber dan 
sandi secara realtime 

15. Melakukan klasifikasi dan kategori data sumber daya manusia keamanan 
siber dan sandi 

16. Memonitor dan mengevaluasi pengelolaan data dan informasi sumber daya 
manusia keamanan siber dan sandi 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan kevalidan penilaian angka kredit JFT di bidang persandian 

dan keamanan siber 
2. Keakutratan dan kelengkapan pengumpulan data SDM 
3. Kelengkapan dan kevalidan penyajian data SDM 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen hasil penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu di bidang 
persandian dan keamanan siber 

2. Data Base terbaharui 
3. Hasil Analisis Data SDM 
4. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
5. SKP Pribadi dan Bawahan 
6. Hasil coaching, counseling dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
7. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
8. Laporan pelaksanaan tugas 
9. Database SDM keamanan siber 
10. sSstem informasi JF 
11. Untuk memperlancar pelaksanaan dokumentasi SDM 
12. Pengelolaan aplikasi Sistem informasi SDM 
13. Dokumentasi SDM secara fisik dan elektronik 
14. updating data SDM secara realtime 
15. Klasifikasi dan kategorisasi data SDM 
16. Monitoring dan evaluasi data dan informasi SDM 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Manusia sama diarahkan 

bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk kepada 
orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Manusia bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Manusia merencanakan 
dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
 



D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 
a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 

Kepala Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Manusia memiliki 
hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 
rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Manusia membahas 
pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar 
menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan 
untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Manusia membawahi 
jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Seksi Data dan Informasi 
Sumber Daya Manusia meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini 
bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang 
memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, 
prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap 
jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Manusia 
Organisasi : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Dr. Suharyanto, S.E., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Sumber Daya 
Manusia 

Unit Kerja : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis 
penelitian personil, evaluasi perencanaan dan pemanfaatan, dan investigasi 
pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku sumber daya manusia keamanan 
siber dan sandi sesuai prosedur prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 
kendali dan masukan dalam pembinaan dan pengembangan SDM 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melaksanakan evaluasi perencanaan dan pemanfaatan sumber daya 

manusia sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 
masukan dalam pembinaan dan pengembangan SDM 

2. Membantu fungsi investigasi dalam pemberian rekomendasi sanksi 
terhadap SDM yang melanggara kode etik profesi dan kode perilaku 
sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

3. Melakukan penyajian dan rekomendasi data hasil pengawasan dan 
evalausi SDM sesuai prosedur yang ada sebagai bahan pengambilan 
keputusan terkait pengawasan dan evaluasi SDM 

4. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

5. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

6. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

7. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

9. Menyiapkan bahan konsep kebijakan penelitian personil yang akan menjadi 
pedoman dalam rekrutmen mahasiswa dan siswa pendidikan dan pelatihan 

10. Mengawasi pelaksanaan penelitian personil sesuai prosedur dan ketentuan 
yang berlaku agar sesuai dengan pedoman 

11. Melakukan penelitian personil di bidang persandian dan keamanan siber 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka rekrutmen baik untuk 
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) atau pelaksanaan 
pendidikan tinggi 



12. Melakukan analisis data sumber daya manusia keamanan siber dan sandi 
dalam rangka pengawasan dan evaluasi sebagai bahan pengambilan 
keputusan 

13. Melakukan pemantauan sumber daya manusia sandi dan siber sebagai 
kendali terhadap pelaksanaan tugas di bidang keamanan siber dan sandi 

14. Menyiapkan bahan dalam penyusunan kebijakan security clearence dan 
crypto clearence 

15. Menyusun parameter untuk penilaian security clearence dan crypto 
clearence sebagai kebijakan dalam rekrutmen, pengendalian dan 
pembinaan SDM 

16. Merekomendasikan pemberian security clearence dan crypto clearence 
kepada organisasi dan stakeholder sebagai bentuk pengendalian dan 
pembinaan SDM keamanan siber dan sandi 

17. Melakukan pembaharuan terhadap personal yang memiliki security 
clearence dan crypto clearence 

18. Melakukan pembaharuan terhadap sistem security clearence dan crypto 
clearence sebagai evaluasi dan kendali kebijakan sistem 

19. Memberikan rekomendasi pencabutan terhadap personal yang memiliki 
security clearence dan crypto clearence sebagai tindaklanjut terhadap SDM 
yang melanggar kode etik dan profesi keamanan siber dan sandi 

20. Merekomendasikan pelaksanaan security clearence pada sektor terkait 
sebagai bentuk pembinaan dan pengendalian terhadap SDM keamanan 
siber dan sandi 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan hasil evaluasi perencanaan dan pemanfaatan SDM sandi dan 

keamanan siber 
2. Ketepatan dan kevalidan sanksi yang diberikan terhadap SDM sandi dan 

keamanan siber yang melanggar 
3. Kevalidan data hasil pengawasan dan evaluasi SDM di luar prosedur 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan evaluasi SDM 
2. Hasil investigasi SDM 
3. Dokumen/laporan/rekomendasi hasil kegiatan pengawasan dan evaluasi 
4. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
5. SKP Pribadi dan Bawahan 
6. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
7. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
8. Laporan pelaksanaan tugas 
9. Pedoman penelitian personil 
10. Laporan pengawasan penelitian personil 
11. Laporan penelitian personil 
12. Hasil analisis data SDM 
13. Pemantauan SDM 
14. Bahan kebijakan security clearence dan crypto clearence 
15. Parameter penilaian security clearence dan crypto clearence 
16. Rekomendasi security clearence dan crypto clearence 
17. Program penyegaran dan updating security clearence dan crypto clearence 

bagi SDM 



18. Updating sistem security clearence dan crypto clearence 
19. Rekomendasi pencabutan security clearence dan crypto clearence 
20. Rekomendasi pelaksanaan security clearence pada sektor terkait 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia sama 

diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja 
Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia 
merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output 
setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia memiliki 

hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 
rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia 
membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk 
tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, 
dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia 
membawahi jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang 
setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Seksi Pengawasan dan 
Evaluasi Sumber Daya Manusia meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, 
atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan 
ini bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan 
yang memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, 
bentuk, prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam 
setiap jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Sumber Daya 
Manusia  

Organisasi : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Dr. Suharyanto, S.E., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi Kemanan Modul Sandi 
Unit Kerja : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan standar keamanan modul 
sandi dan peraturan sertifikasi modul sandi serta melaksanakan kerjasama 
dengan Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan standardisasi nasional 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberikan standardisasi yang 
dapat ikuti oleh stakeholder 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan rumusan standar keamanan modul sandi sesuai prosedur yang 

ada sebagai pedoman keamanan modul sandi 
2. Mengevaluasi standar keamanan modul sandi sesuai prosedur yang ada 

supaya menghasilkan standar yang lebih baik kedepannya 
3. Mengembangkan standar keamanan modul sandi sesuai ketentuan yang 

ada supaya standar yang dibuat selalu terbaharui 
4. Mengevaluasi standar keamanan modul sandi sesuai ketentuan yang 

berlaku agar peraturan sertifikasi menjadi lebih baik kedepannya 
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait dalam 

pengembangan dan evaluasi standar keamanan modul sandi sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menjamin mutu standar 
keamanan modul sandi 

6. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

7. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

8. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

9. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

11. Melakukan standarisasi dan penetapan security level keamanan modul 
sandi sebagai ukuran dalam pelaksanaan sertifikasi keamanan modul sandi 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian standar keamanan modul sandi 
2. Kelancaran kegiatan evaluasi standar keamanan modul sandi 
3. Kevalidan standar keamanan modul sandi yang telah dikembangkan 



4. Kelancaran kegiatan evaluasi keamanan modul sandi 
5. Keefektifan dan keharmonisan kegiatan kerjasama dengan instansi 

pemerintah yang membidangi standardisasi nasional 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Konsep rumusan  standar  keamanan modul sandi 
2. Konsep evaluasi Standar keamanan modul sandi 
3. Konsep pengembangan standar keamanan modul sandi 
4. Konsep evaluasi standar keamanan modul sandi 
5. Konsep laporan benchmarking atau konsep lapran kegiatan kerjasama dalam 

bidang standar dan peraturan keamanan modul sandi 
6. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
7. SKP Pribadi dan Bawahan 
8. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
9. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
10. Laporan pelaksanaan tugas 
11. Standar dan security level keamanan 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi Kemanan Modul Sandi sama 

diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi Kemanan Modul Sandi bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi Kemanan Modul Sandi 
merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output 
setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi Kemanan Modul Sandi memiliki 

hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 
rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi Kemanan Modul Sandi membahas 
pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar 
menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan 
untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
 
 



E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 
Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi Kemanan Modul Sandi  membawahi 

jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 
 

F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 
Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi 

Kemanan Modul Sandi meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini 
bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang 
memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, 
prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap 
jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi Kemanan Modul Sandi 
Organisasi : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Dr. Suharyanto, S.E., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Fasilitasi Sertifikasi Kemanan Modul Sandi 
Unit Kerja : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan standar keamanan modul 
sandi dan peraturan sertifikasi modul sandi serta melaksanakan kerjasama 
dengan Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan standardisasi nasional 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberikan standardisasi yang 
dapat ikuti oleh stakeholder 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyelenggarakan layanan sertifikasi keamanan modul sandi untuk menilai 

keamanan modul sandi 
2. Melaksanakan kerja sama dengan laboratorium uji di bidang uji keamanan 

modul sandi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
memperlancar pelaksanaan uji keamanan modul sandi 

3. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

4. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

5. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

6. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

8. Menyiapkan bahan dalam perumusan pedoman sertifikasi keamanan modul 
sandi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan sertifikasi modul sandi 

9. Menentukan ruang lingkup keamanan modul sandi untuk dapat dinilai 
tingkat keamanan modul sandi 

10. Menentukan tujuan kebijakan keamanan modul sandi untuk dapat dinilai 
tujuan keamanan yang disediakan oleh modul sandi yang disertifikasi 

11. Menentukan persyaratan keamanan modul sandi untuk dapat dinilai syarat 
keamanan modul sandi yang telah terpenuhi 

12. Menentukan spesifikasi keamanan modul sandi untuk dapat dinilai 
spesifikasi keamanan modul sandi yang disediakan 

13. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sertifikasi keamanan modul 
sandi untuk menjamin pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan ketentuan 



14. Melakukan dan mengembangkan metode pengujian dan validasi keamanan 
modul sandi sebagai kendali terhadap jaminan pelaksaan sertifikasi 

15. Mengembangkan metode sistem pengujian dan proses validasi, 
pemrograman dan dokumentasi keamanan modul sandi 

16. Menilai persyaratan dokumen untuk pelaksanaan sertifikasi keamanan 
modul sandi 

17. Menentukan level keamanan dari hasil pengujian sertifikasi keamanan 
modul sandi sebagai ukuran tingkat keamanan modul sandi 

18. Menyusun protection profile keamanan modul sandi dari hasil pelaksanaan 
sertifikasi sebagai informasi kepada pengguna 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelancaran pelaksanaan layanan sertifikasi keamanan modul sandi 
2. Keefektifan pelaksanaan kerja sama dengan laboratorium uji di bidang uji 

keamanan modul sandi 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Layanan sertifikasi keamanan modul sandi untuk menilai keamanan modul 

sandi 
2. Konsep laporan kegiatan kerjasama uji sertifikasi modul sandi 
3. Program kerja (kak/rab) tahunan 
4. SKP pribadi dan bawahan 
5. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
6. Laporan kemajuan pelaksanaan rb di unitnya 
7. Laporan pelaksanaan tugas 
8. Bahan rumusan pedoman sertifikasi keamanan modul sandi 
9. Hasil penilaian ruang lingkup keamanan modul sandi 
10. Hasil penilaian tujuan keamanan modul sandi yang disediakan 
11. Hasil penilaian syarat keamanan yang disediakan 
12. Hasil penilaian spesifikasi keamanan modul sandi 
13. Laporan monitoring dan evaluasi sertifikasi keamanan modul sandi 
14. Metode pengujian dan validasi keamanan modul sandi 
15. Pengembangan metode sistem pengujian dan proses validasi, pemrograman 

dan dokumentasi 
16. Hasil verifikasi persyaratan dokumen 
17. Level keamanan hasil sertifikasi 
18. Protection profile keamanan modul sandi 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Seksi Fasilitasi Sertifikasi Kemanan Modul Sandi sama diarahkan 

bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk kepada 
orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Seksi Fasilitasi Sertifikasi Kemanan Modul Sandi bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
 
 



C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 
Kepala Seksi Fasilitasi Sertifikasi Kemanan Modul Sandimerencanakan dan 

menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Seksi Fasilitasi Sertifikasi Kemanan Modul Sandi memiliki 

hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 
rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Seksi Fasilitasi Sertifikasi Kemanan Modul Sandi membahas 
pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar 
menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan 
untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Seksi Fasilitasi Sertifikasi Kemanan Modul Sandi membawahi 
jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Seksi Fasilitasi Sertifikasi 
Kemanan Modul Sandi meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini 
bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang 
memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, 
prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap 
jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Fasilitasi Sertifikasi Kemanan Modul Sandi 
Organisasi : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Dr. Suharyanto, S.E., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi Keamanan Perangkat 
Teknologi Informasi 

Unit Kerja : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan, mengembangkan, dan mengevaluasi standar keamanan 
perangkat TI dan peraturan sertifikasi keamanan perangkat TI sesuai dengan 
prosedur untuk menjamin tekendalinya keamanan perangkat TI yang beredar 
secara nasional 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Merumuskan standar keamanan perangkat TI 
2. Mengevaluasi  standar keamanan perangkat TI 
3. Mengembangkan standar keamanan perangkat TI 
4. Menyiapkan bahan dalam penyusun konsep kebijakan atau peraturan 

sertifikasi keamanan perangkat TI 
5. Mengembangkan peraturan sertifikasi keamanan perangkat TI 
6. Menjalin kerjasama dengan lembaga terkait dalam pengembangan dan 

evaluasi standar keamanan perangkat TI 
7. Menyusun common criteria standar keamanan perangkat TI sebagai usulan 

dalam standar keamanan perangkat TI 
8. Melakukan standardisasi dan penetapan security level sertifikasi keamanan 

perangkat TI 
9. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

10. Menetapkan  sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

11. Melakukan  coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

12. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

13. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kualitas, ketepatan, dan keakuratan rumusan standar keamanan perangkat 

TI 
2. Kualitas, ketepatan, dan keakuratan hasil evaluasi standar keamanan 

perangkat TI 
3. Ketepatan pengembangan  standar keamanan perangkat TI 



4. Kualitas, ketepatan, dan keakuratan rumusan  peraturan sertifikasi 
keamanan perangkat TI 

5. Kualitas, ketepatan, dan keakuratan pengembangan peraturan sertifikasi 
keamanan perangkat TI 

6. Ketepatan dan kelancaran kerjasama dengan instansi pemerintah yang 
membidangi standardisasi nasional 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Konsep rumusan  Standar   keamanan perangkat TI 
2. Konsep evaluasi Standar  keamanan perangkat TI 
3. Konsep pengembangan Standar  keamanan perangkat TI 
4. Bahan dalam penyusun konsep kebijakan atau peraturan sertifikasi keamanan 

perangkat TI 
5. Konsep pengembangan peraturan sertifikasi keamanan 
6. Konsep laporan benchmarking atau konsep lapran kegiatan kerjasama dalam 

bidang standar dan peraturan standardisasi keamanan perangkat TI 
7. Common criteria standar keamanan perangkat TI 
8. Pelaksanaan sertifikasi dan penetapan security level 
9. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
10. SKP Pribadi dan Bawahan 
11. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
12. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
13. Laporan pelaksanaan tugas 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi Keamanan Perangkat Teknologi 

Informasi sama diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan 
jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di 
dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi Keamanan Perangkat Teknologi 
Informasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan 
Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi Keamanan Perangkat Teknologi 
Informasi merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada 
output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi Keamanan Perangkat Teknologi 

Informasi memiliki hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang 
diselia, dengan rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang 
setara dalam instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang 
yang berada dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 

 



b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 
Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi Keamanan Perangkat Teknologi 

Informasi membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima 
pelayanan; untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan 
masalah kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan 
bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi Keamanan Perangkat Teknologi 
Informasi membawahi jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau 
yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi 
Keamanan Perangkat Teknologi Informasi meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan 
teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. 
Pekerjaan ini bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan 
penyeliaan yang memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan 
waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi 
dalam setiap jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Fasilitasi Standardisasi Keamanan Perangkat 
Teknologi Informasi 

Organisasi : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Dr. Suharyanto, S.E., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Fasilitasi Sertifikasi Keamanan Perangkat 
Teknologi Informasi 

Unit Kerja : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyelenggarakan dan mengevaluasi layanan sertifikasi keamanan perangkat 
TI serta melakukan kerjasama dengan laboratorium uji dibidang uji keamanan 
perangkat TI sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menjamin 
kualitas keamanan perangkat TI yang beredar di indonesia 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyelenggarakan layanan sertifikasi keamanan perangkat TI sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menilai keamanan perangkat 
TI 

2. Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan layanan sertifikasi 
keamanan perangkat TI 

3. Melakukan kerjasama dengan laboratorium uji dibidang uji keamanan 
perangkat TI sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksaan sertifikasi 

4. Menyiapkan bahan dalam perumusan pedoman sertifikasi keamanan 
perangkat TI sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi keamanan perangkat TI 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

10. Melakukan kerja sama dengan laboratorium uji dibidang uji keamanan 
perangkat TI sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan sertifikasi 

11. Menentukan ruang lingkup keamanan perangkat TI untuk dapat dinilai 
tingkat keamanan perangkat TI 

12. Menentukan tujuan kebijakan keamanan perangkat TI untuk dapat dinilai 
tujuan keamanan yang disediakan oleh perangkat TI yang disertifikasi 



13. Menentukan persyaratan keamanan perangkat TI untuk dapat dinilai syarat 
keamanan perangkat TI  yang telah terpenuhi 

14. Menentukan spesifikasi keamanan perangkat TI untuk dapat dinilai 
spesifikasi keamanan perangkat TI yang disediakan 

15. Melakukan dan mengembangkan metode pengujian dan validasi keamanan 
perangkat TI sebagai kendali terhadap jaminan pelaksaan sertifikasi 

16. Mengembangkan metode sistem pengujian dan proses validasi, 
pemrograman dan dokumentasi keamanan perangkat TI 

17. Menilai persyaratan dokumen untuk pelaksanaan sertifikasi keamanan 
modul sandi 

18. Menentukan level keamanan dari hasil pengujian sertifikasi keamanan 
modul sandi sebagai ukuran tingkat keamanan modul sandi 

19. Menyusun protection profile keamanan perangkat TI dari hasil pelaksanaan 
sertifikasi sebagai informasi kepada pengguna 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelancaran layanan sertifikasi keamanan perangkat TI 

Kualitas, ketepatan dan keakuratan hasil evaluasi penyelenggaraan 
layanan sertifikasi keamanan perangkat TI 

2. Kelancaran kerjasama dengan laboratorium uji di bidang uji keamanan 
perangkat TI 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Konsep laporan berupa dokumen Perangkat TI yg tersertifikasi keamanannya 
2. Konsep laporan berupa hasil evaluasi sertifikasi keamanan perangkat TI 
3. Kerjasama laboratorium uji keamanan 
4. Bahan rumusan pedoman sertifikasi keamanan perangkat TI 
5. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
6. SKP Pribadi dan Bawahan 
7. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
8. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
9. Laporan pelaksanaan tugas 
10. Laporan kerjasama 
11. Hasil penilaian ruang lingkup keamanan perangkat TI 
12. Hasil penilaian tujuan kebijakan keamanan perangkat TI 
13. Hasil penilaian syarat keamanan yang disediakan 
14. Hasil penilaian spesifikasi keamanan 
15. Metode pengujian dan validasi keamanan perangkat TI 
16. Pengembangan metode sistem pengujian dan proses validasi, pemrograman 

dan dokumentasi 
17. Hasil verifikasi persyaratan dokumen 
18. Level keamanan hasil sertifikasi 
19. Protection profile keamanan perangkat TI 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Seksi Fasilitasi Sertifikasi Keamanan Perangkat Teknologi 

Informasi sama diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan 
jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di 
dalam organisasi. 



B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 
Kepala Seksi Fasilitasi Sertifikasi Keamanan Perangkat Teknologi Informasi 

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja 
Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Seksi Fasilitasi Sertifikasi Keamanan Perangkat Teknologi Informasi 
merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output 
setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Seksi Fasilitasi Sertifikasi Keamanan Perangkat Teknologi 

Informasi memiliki hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang 
diselia, dengan rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang 
setara dalam instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang 
yang berada dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Seksi Fasilitasi Sertifikasi Keamanan Perangkat Teknologi 
Informasi membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima 
pelayanan; untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan 
masalah kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan 
bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Seksi Fasilitasi Sertifikasi Keamanan Perangkat Teknologi Informasi 
membawahi jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang 
setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Seksi Fasilitasi Sertifikasi 
Keamanan Perangkat Teknologi Informasi meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan 
teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. 
Pekerjaan ini bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan 
penyeliaan yang memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan 
waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi 
dalam setiap jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Fasilitasi Sertifikasi Keamanan Perangkat 
Teknologi Informasi 

Organisasi : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Dr. Suharyanto, S.E., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Peredaran Modul Sandi dan 
Keamanan Perangkat  Teknologi Informasi 

Unit Kerja : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengendalian peredaran modul sandi dan perangkat TI 
berdasarkan  kebijakan pelarangan dan pembatasan dalam rangka menjamin 
peredaran modul sandi dan perangkat TI sesuai dengan kebijakan dan standar 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pengendalian peredaran modul sandi dan perangkat TI 

berdasarkan kebijakan pelarangan dan pembatasan 
2. Menyiapkan bahan usulan kebijakan pelarangan dan pembatasan 

peredaran modul sandi dan perangkat TI sesuai dengan prosedur sebagai 
dasar dilakukannya pengendalian 

3. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kerjasama dengan instansi 
pemerintah yang membidangi pelarangan dan pembatasan peredaran 
produk di Indonesia 

4. Melakukan penyelidikan terhadap indikasi pelanggaran kebijakan 
pelarangan dan pembatasan peredaran modul sandi dan perangkat TI 

5. Menyusun  program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan rogram reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menyusun  laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kebenaran, keakuratan, dan ketepatan pengendalian peredaran modul 

sandi dan perangkat TI berdasarkan kebijakan pelarangan dan pembatasan 
2. Keakuratan, ketepatan, dan kualitas data hasil pengendalian peredaran 

modul sandi dan perangkat keamanan TI 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Terkendalinya peredaran modul sandi dan perangkat TIK 



2. Bahan usulan kebijakan pelarangan dan pembatasan 
3. Bahan kerjasama 
4. Dokumen hasil penyelidikan indikasi pelanggaran kebijakan pelarangan dan 

pembatasan peredaran modul sandi dan perangkat TI 
5. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
6. SKP Pribadi dan Bawahan 
7. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
8. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
9. Laporan pelaksanaan tugas 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Seksi Pengendalian Peredaran Modul Sandi dan Keamanan 

Perangkat  Teknologi Informasi sama diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan 
tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit 
organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Seksi Pengendalian Peredaran Modul Sandi dan Keamanan 
Perangkat  Teknologi Informasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Seksi Pengendalian Peredaran Modul Sandi dan Keamanan 
Perangkat  Teknologi Informasi merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan 
yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau 
mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Seksi Pengendalian Peredaran Modul Sandi dan Keamanan 

Perangkat  Teknologi Informasi memiliki hubungan dengan bawahan dalam 
unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat yang mengawasi 
unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau dengan staf 
administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang sama 
dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Seksi Pengendalian Peredaran Modul Sandi dan Keamanan 
Perangkat  Teknologi Informasi membahas pekerjaan untuk memberikan 
atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar informasi tentang operasi 
kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, 
dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Seksi Pengendalian Peredaran Modul Sandi dan Keamanan 
Perangkat  Teknologi Informasi membawahi jabatan yang nilai jabatannya 
pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
 



F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 
Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Seksi Pengendalian Peredaran 

Modul Sandi dan Keamanan Perangkat  Teknologi Informasi meliputi pekerjaan 
klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau 
lebih rendah. Pekerjaan ini bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga 
pekerjaan penyeliaan yang memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk 
memastikan waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan 
kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Peredaran Modul Sandi dan 
Keamanan Perangkat  Teknologi Informasi 

Organisasi : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Dr. Suharyanto, S.E., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Evaluasi dan Dokumentasi Modul Sandi dan 
Keamanan Perangkat Teknologi Informasi 

Unit Kerja : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan evaluasi pemanfaatan modul sandi dan perangkat TI, penyajian 
data peredaran dan larangan pembatasan modul sandi dan keamanan perangkat 
TIK, serta pengelolaan dokumentasi peredaran sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan evaluasi terhadap dugaan penyimpangan pemanfaatan modul 

sandi dan perangkat TI sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagai 
bentuk pertanggungjawaban 

2. Melaksanakan evaluasi pemanfaatan modul sandi dan perangkat TI untuk 
memastikan modul sandi dan perangkat TI di manfaatkan sesuai ketentuan 
yang ditetapkan 

3. Melakukan iniventarisasi, pengelolaan data, dan validasi data pemanfaatan 
modul sandi dan perangkat TI 

4. Menyiapkan bahan usulan kebijakan evaluasi pemanfaatan modul sandi 
dan perangkat TI sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 
pedoman evaluasi pemanfaatan 

5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

6. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kebenaran, keakuratan, dan ketepatan penyelidikan terhadap indikasi 

pelanggaran LARTAS 
2. Kualitas, keakuratan, dan ketepatan evaluasi perencanaan dan 

pemanfaatan modul sandi dan perangkat keamaan TI 
3. Keakuratan, ketepatan, dan kualitas data hasil pengawasan dan evaluasi 

modul sandi dan perangkat kemanan TI 



III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Hasil evaluasi penyimpangan pemanfaatan modul sandi dan perangkat TI 
2. Laporan evaluasi pemanfaatan modul sandi dan perangkat TI 
3. Data base pemanfaatan modul sandi dan perangkat TI 
4. Bahan usulan kebijakan evaluasi pemanfaatan modul sandi dan perangkat TI 
5. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
6. SKP Pribadi dan Bawahan 
7. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
8. Laporan kemajuan pelaksanaan RB di unitnya 
9. Laporan pelaksanaan tugas 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Seksi Evaluasi dan Dokumentasi Modul Sandi dan Keamanan 

Perangkat Teknologi Informasi sama diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan 
tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit 
organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Seksi Evaluasi dan Dokumentasi Modul Sandi dan Keamanan 
Perangkat Teknologi Informasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Seksi Evaluasi dan Dokumentasi Modul Sandi dan Keamanan 
Perangkat Teknologi Informasi merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan 
yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau 
mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Seksi Evaluasi dan Dokumentasi Modul Sandi dan Keamanan 

Perangkat Teknologi Informasi memiliki hubungan dengan bawahan dalam 
unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat yang mengawasi 
unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau dengan staf 
administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang sama 
dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Seksi Evaluasi dan Dokumentasi Modul Sandi dan Keamanan 
Perangkat Teknologi Informasi membahas pekerjaan untuk memberikan 
atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar informasi tentang operasi 
kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, 
dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Seksi Evaluasi dan Dokumentasi Modul Sandi dan Keamanan 
Perangkat Teknologi Informasi membawahi jabatan yang nilai jabatannya pada 
kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 



F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 
Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Seksi Evaluasi dan 

Dokumentasi Modul Sandi dan Keamanan Perangkat Teknologi Informasi 
meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara 
dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini bervariasi dari pekerjaan yang 
bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang memerlukan koordinasi dalam 
unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, standar 
kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Evaluasi dan Dokumentasi Modul Sandi dan 
Keamanan Perangkat Teknologi Informasi 

Organisasi : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Dr. Suharyanto, S.E., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat 
Unit Kerja : Inspektorat 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan kegiatan, mengkoordinasikan, dan mengarahkan tugas urusan 
kepegawaian, keuangan, tata usaha, barang milik/kekayaan negara, serta 
membina bawahan di lingkungan Inspektorat sesuai dengan prosedur dan 
peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyelenggarakan administrasi keuangan di Inspektorat 
2. Menyelenggarakan administrasi teknis kepegawaian dalam lingkungan 

inspektorat; 
3. Melaksanakan tata usaha persuratan di Inspektorat 
4. Mengelola sarana dan prasarana berupa Barang Milik Negara di Inspektorat 
5. Memberikan bantuan teknis dan administrasi kepada kelompok jabatan 

fungsional di Inspektorat 
6. Melaksanakan tugas sebagai Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian 

Internal Inspektorat 
7. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

8. Mengimplementasikan sistem pengendalian internal sesuai dengan ruang 
lingkup tugasnya 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

10. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

11. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

12. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

13. Melakukan layanan pengelolaan informasi, dokumen atau surat 
berklasifikasi baik penyimpanan atau transmisi berita dengan 
menggunakan peralatan sandi sesuai dengan tata kelola keamanan 
informasi organisasi 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan di Subbag TU 

Inspektorat 
2. Keakuratan rencana kegiatan Subbag TU Inspektorat 



3. Ketepatan dan keakuratan  hasil penelaahan data urusan kepegawaian, 
keuangan, tata usaha, barang milik/kekayaan negara 

4. Keakuratan dan kelengkapan data urusan kepegawaian, keuangan, tata 
usaha, barang milik/kekayaan negara 

5. Optimasi pelaksanaan kegiatan penyiapan data urusan kepegawaian, 
keuangan, tata usaha, barang milik/kekayaan negara 

6. Keharmonisan hubungan kerja di lingkungan Subbag TU Inspektorat  
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Penyelenggaraan administrasi keuangan di Inspektorat 
2. Penyelenggaraan administrasi teknis kepegawaian dalam lingkungan 

Inspektorat 
3. Administrasi persuratan di Inspektorat terlaksana dengan tertib 
4. Pengelolaan BMN di Inspektorat terlaksana dengan tertib 
5. Bantuan teknis dan administrasi kepada kelompok jabatan fungsional di 

Inspektorat 
6. Laporan Sistem Pengendalian Internal di Inspektorat 
7. Hasil Coaching, counseling, dan mentoring untuk penyusunan kebijakan 

Bagian Kepegawaian 
8. Laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 
9. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 

sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
10. Program kerja sesuai dengan kaidah SPIP 
11. SKP Pribadi dan Bawahan 
12. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
13. Layanan transmisi berita berklasifikasi 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat sama diarahkan bersifat 

prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang 
tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat merencanakan dan 
menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat memiliki hubungan dengan 

bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat 
yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau 
dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang 
sama dengan penyelia. 

 



b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat membahas pekerjaan untuk 

memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar informasi 
tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan 
pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat membawahi jabatan yang nilai 
jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Tata Usaha 
Inspektorat meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain 
yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini bervariasi dari 
pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang memerlukan 
koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, prosedur, 
kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis 
pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat 
Organisasi : Inspektorat 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Inspektur, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Christyanto Noviantoro, S.H., M.H.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengkajian dan 
Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi 

Unit Kerja : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan 
Siber dan Sandi 

Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mengawasi dan mengendalikan urusan keuangan, rumah tangga, 
kepegawaian, persuratan, kearsipan, persandian, serta pengumpulan bahan 
laporan kinerja dan program kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 
dalam rangka mendukung operasional dan kelancaran pelaksanaan pengkajian 
dan pengembangan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengendalikan dan mengawasi layanan administrasi persuratan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

2. Mengendalikan dan mengawasi layanan administrasi kearsipan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

3. Mengendalikan dan mengawasi layanan administrasi keuangan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kesalahan 
layanan administrasi keuangan 

4. Mengendalikan layanan administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

5. Melakukan layanan pengelolaan informasi, dokumen atau surat 
berklasifikasi baik penyimpanan atau transmisi berita dengan 
menggunakan peralatan sandi sesuai dengan tata kelola keamanan 
informasi organisasi 

6. Menyusun dan mengkoordinasikan bahan laporan kinerja dan program 
kerja pusat pengkajian dan pengembangan sesuai prosedur dan ketentuan 
yang berlaku sebagai akuntabilitas unit kerja 

7. Mengendalikan dan mengawasi layanan rumah tangga pusat pengkajian 
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas 

8. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

9. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

10. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 



11. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan kelengkapan layanan administrasi persuratan 
2. Ketepatan dan kelengkapan administrasi kearsipan 
3. Ketepatan dan kelengkapan administrasi keuangan 
4. Ketepatan dan kelengkapan layanan administrasi kepegawaian 
5. Ketepatan, kerahasiaan, keutuhan dan kevalidan informasi dan surat 

berklasifikasi 
6. Ketepatan dan kelengkapan bahan laporan kinerja dan program kerja 
7. Ketepatan dan kecepatan layanan rumah tangga 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Layanan administrasi persuratan 
2. Layanan kearsipan 
3. Layanan administrasi keuangan 
4. Layanan administrasi kepegawaian 
5. Layanan transmisi berita berklasifikasi 
6. Bahan laporan kinerja dan program kerja pusat pengkajian dan pengembangan 
7. Layanan rumah tangga 
8. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
9. SKP Pribadi dan Bawahan 
10. Hasil coaching, counseling dan mentoring 
11. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
12. Laporan pelaksanaan tugas 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengkajian dan Pengembangan 

Teknologi Keamanan Siber dan Sandi sama diarahkan bersifat prosedural, 
rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau 
kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengkajian dan Pengembangan 
Teknologi Keamanan Siber dan Sandi bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengkajian dan Pengembangan 
Teknologi Keamanan Siber dan Sandi merencanakan dan menjadwalkan 
pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau 
mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
 
 



D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 
a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengkajian dan Pengembangan 
Teknologi Keamanan Siber dan Sandi memiliki hubungan dengan bawahan 
dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat yang 
mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau dengan staf 
administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang sama 
dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengkajian dan Pengembangan 
Teknologi Keamanan Siber dan Sandi membahas pekerjaan untuk 
memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar infor asi 
tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan 
pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengkajian dan Pengembangan 
Teknologi Keamanan Siber dan Sandi membawahi jabatan yang nilai 
jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat 
Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi meliputi 
pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan 
kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini bervariasi dari pekerjaan yang bersifat 
rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang memerlukan koordinasi dalam unit 
kerja untuk memastikan waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, standar kualitas 
dan kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pusat Pengkajian dan Pengembangan 
Teknologi Keamanan Siber dan Sandi 

Organisasi : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan 
Siber dan Sandi 

Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Kepala Pusat Pengkajian dan 

Pengembangan Teknologi 
Keamanan Siber dan Sandi 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Dra. Rr. Retno Artinah Suryandari) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Teknologi 
Informasi Komunikasi 

Unit Kerja : Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, 
kepegawaian, persuratan, kearsipan, persandian, serta pengumpulan bahan 
laporan kinerja dan program kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk mendukung tugas operasional Pusat data dan TIK 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan konsep Dokumen Renstra Pusat TI 

dan Datacenter sesuai dengan usulan dan kebutuhan 
2. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan konsep Rencana Kerja Anggaran 

Pusat TI dan Datacenter sesuai dengan usulan dan kebutuhan 
3. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan Laporan Triwulan Realisasi Kinerja 

dan Anggaran Pusat TI dan Datacenter 
4. Menyiapkan bahan masukan Perencanaan dan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah Pusat TI dan Datacenter 
5. Mengendalikan dan mengawasi layanan urusan persuratan dan Arsip 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menjamin 
kualitas layanan persuratan dan arsip 

6. Melakukan urusan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 

7. Mengendalikan dan mengawasai layanan urusan keuangan sesuai 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

8. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan subbagian tata usaha, 
perencanaan dan keuangan 

9. Mengendalikan dan mengawasi pemberian layanan rumah tangga bagi 
internal Pusdatik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
untuk kelancaran operasional pusdatik 

10. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

11. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

12. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

13. Mengimplementasikan  program reformasi birokrasi sesuai dengan 
roadmap reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi 
yang efektif dan efisien 



14. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

15. Melakukan layanan pengelolaan informasi, dokumen atau surat 
berklasifikasi baik penyimpanan atau transmisi berita dengan 
menggunakan peralatan sandi sesuai dengan tata kelola keamanan 
informasi organisasi 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan rencana kegiatan Subbag TU Pusdatik 
2. Ketepatan dan Keakuratan hasil penelaahan data pelayanan dan 

administrasi yang meliputi ketatausahaan, urusan dalam, keuangan dan 
kepegawaian 

3. Keakuratan dan kelengkapan data pelayanan dan administrasi yang 
meliputi  ketatausahaan, urusan dalam, keuangan dan kepegawaian 

4. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan penyiapan data pelayanan dan 
administrasi yang meliputi  ketatausahaan, urusan dalam, keuangan dan 
kepegawaian 

5. Keharmonisan hubungan kerja di lingkungan Subbag TU Pusdatik 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen pelaksanaan penyusunan konsep Dokumen Renstra Pusat TI dan 

Datacenter sesuai dengan usulan dan kebutuhan 
2. Dokumen pelaksanaan penyusunan konsep Rencana Kerja Anggaran Pusat TI 

dan Datacenter sesuai dengan usulan dan kebutuhan 
3. Dokumen pelaksanaan penyusunan Laporan Triwulan Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Pusat TI dan Datacenter 
4. Dokumen bahan masukan Perencanaan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Pusat TI dan Datacenter 
5. Dokumen urusan persuratan dan Arsip 
6. Dokumen urusan Kepegawaian 
7. Dokumen urusan keuangan 
8. Dokumen evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan subbagian tata usaha, 

perencanaan dan keuangan 
9. Layanan urusan rumah tangga 
10. Program kerja sesuai dengan kaidah SPIP 
11. SKP Pribadi dan Bawahan 
12. Hasil coaching, counseling dan mentoring 
13. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
14. Laporan pelaksanaan tugas 
15. Layanan transmisi berita berklasifikasi 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Teknologi Informasi 

Komunikasi sama diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan 
jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di 
dalam organisasi. 

 
 
 



B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Teknologi Informasi 

Komunikasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan 
Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Teknologi Informasi 
Komunikasi merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi 
pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang 
jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Teknologi Informasi 

Komunikasi memiliki hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang 
diselia, dengan rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang 
setara dalam instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang 
yang berada dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Teknologi Informasi 
Komunikasi membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima 
pelayanan; untuk tukar menukar infor asi tentang operasi kerja dan masalah 
kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan 
kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Teknologi Informasi 
Komunikasi membawahi jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau 
yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat 
Data dan Teknologi Informasi Komunikasi meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan 
teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. 
Pekerjaan ini bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan 
penyeliaan yang memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan 
waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi 
dalam setiap jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Teknologi 
Informasi Komunikasi 

Organisasi : Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Kepala Pusat Data dan Teknologi 

Informasi Komunikasi , 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Akhmad Toha, S.AP) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Unit Kerja : Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan layanan administrasi urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, 
kearsipan, persandian, hubungan masyarakat dan perpustakaan sesuai prosedur 
dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

2. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

3. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

4. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

6. Melakukan layanan administrasi persuratan dan persandian sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

7. Melakukan layanan administrasi tata usaha dan kearsipan sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

8. Melakukan layanan administrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

9. Melakukan layanan administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

10. Melakukan layanan administrasi kepustakaan sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

11. Melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku sebagai pelayanan internal kepada pegawai 

12. Melakukan layanan administrasi kehumasan sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

13. Mengkoordinasikan penyusunan laporan kinerja Pusdiklat sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku 

14. Menyusun bahan program legislasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku untuk mendukung kebijakan organisasi 
 
 
 



B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan, keakuratan dan keefektifan layanan administrasi persuratan dan 

persandian 
2. Ketepatan, keakuratan dan keefektifan layanan administrasi tata usaha dan 

kearsipan 
3. Optimalisasi layanan administrasi keuangan 
4. Optimalisasi layanan administrasi kepegawaian 
5. Optimalisasi layanan administrasi perpustakaan 
6. Optimalisasi layanan kesehatan 
7. Optimalisasi layanan administrasi kehumasan 
8. Kelengkapan penyusunan laporan kinerja Pusdiklat 
9. Ketepatan penyiapan bahan prodgram bahan legislasi 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
2. SKP Pribadi dan Bawahan 
3. Hasil coaching, counseling dan mentoring 
4. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
5. Laporan pelaksanaan tugas 
6. Layanan administrasi persuratan dan persandian 
7. Dokumen tata usaha dan kearsipan 
8. Dokumen administrasi keuangan 
9. Dokumen administrasi kepegawaian 
10. Laporan layanan kepustakaan 
11. Laporan kegiatan kesehatan 
12. Dokumen kehumasan 
13. Laporan kinerja Pusdiklat 
14. Bahan program legislasi 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan sama 

diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja 
Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output 
setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan memiliki 

hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 



rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk 
tukar menukar infor asi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, 
dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
membawahi jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang 
setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini 
bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang 
memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, 
prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap 
jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Organisasi : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Kepala Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan, 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Wida Sandrayanti, S.E.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Rumah Tangga Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan 

Unit Kerja : Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan layanan urusan rumah tangga, keamanan, protokol, layanan 
teknologi informasi dan komunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan 
penatausahaan barang milik negara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

2. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

3. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

4. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

6. Mengelola Barang Milik Negara sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

7. Melakukan layanan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

8. Melakukan layanan keamanan dan protokoler sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

9. Melakukan layanan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

10. Melakukan layanan kerumahtanggaan sesuai ketentuan dan prosedur yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

11. Menyiapkan akomodasi dan konsumsi peserta diklat dan widyaiswara 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan diklat 

12. Memberikan layanan operasional kendaraan dinas, keperluan rapat dinas 
dan penerimaan tamu sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas 

13. Memberikan layanan penggandaan dan penjilidan sesuai ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksaan tugas 



14. Menyusun dan melaksanakan peraturan urusan dinas dalam sesuai 
ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman melaksanakan 
diklat bagi siswa dan widyaiswara 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan dan keakuratan laporan pengelolaan Barang Milik Negara 
2. Ketersediaan dan kesinambungan penggunaan serta pemeliharaan sarana 

dan prasarana 
3. Optimalisasi layanan keamanan dan protokoler 
4. Optimalisasi layanan teknologi informasi dan komunikasi 
5. Optimalisasi layanan kerumahtanggaan 
6. Kesesuaian dan ketepatan pelayanan akomodasi serta konsumsi peserta 

diklat dan widyaiswara 
7. Kesesuaian dan ketepatan layanan operasional kendaraan dinas, 

keperluan rapat dan penerimaan tamu 
8. Kesiapan dan ketepatan layanan penggandaan dan penjilidan 
9. Kedisiplinan melaksanakan peraturan urusan dinas dalam 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
2. SKP Pribadi dan Bawahan 
3. Hasil coaching, counseling dan mentoring 
4. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
5. Laporan pelaksanaan tugas 
6. Laporan pengelolaan BMN secara berkala 
7. Laporan layanan pemeliharaan sarana dan prasarana 
8. Hasil layanan keamanan dan protokoler 
9. Layanan teknologi informasi dan komunikasi 
10. Laporan pelayanan kerumahtanggaan 
11. Akomodasi dan konsumsi peserta diklat dan widyaiswara terfasilitasi dengan 

lancar 
12. Layanan operasional kendaran dinas, keperluan rapat dinas dan penerimaan 

tamu terfasilitasi dengan lancar 
13. Layanan penggandaan dan penjilidan 
14. Peraturan Urusan Dinas Dalam 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Rumah Tangga Pusat Pendidikan dan Pelatihan sama 

diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Rumah Tangga Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja 
Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Rumah Tangga Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output 



setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Rumah Tangga Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

memiliki hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, 
dengan rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara 
dalam instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang 
berada dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Rumah Tangga Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk 
tukar menukar infor asi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, 
dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Rumah Tangga Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
membawahi jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang 
setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Rumah Tangga 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, 
atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan 
ini bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan 
yang memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, 
bentuk, prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam 
setiap jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Rumah Tangga Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan 

Organisasi : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Kepala Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan, 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Wida Sandrayanti, S.E.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Operasi Keamanan Siber 
Nasional 

Unit Kerja : Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan layanan administrasi keuangan, rumah tangga, kepegawaian, 
persuratan, kearsipan, persandian, serta pengumpulan bahan laporan kinerja dan 
program kerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Pusat Operasi Keamanan Siber 
Nasional 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan layanan administrasi persuratan sesuai dengan ketentuan dan 

prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
2. Melakukan layanan administrasi kearsipan sesuai dengan ketentuan dan 

prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
3. Melakukan layanan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan dan 

prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
4. Melakukan layanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan 

dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
5. Melakukan layanan administrasi persandian sesuai dengan ketentuan dan 

prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
6. Melakukan layanan rumah tangga sesuai dengan ketentuan dan prosedur 

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
7. Melakukan pengumpulan bahan laporan kinerja dan program kerja di 

lingkungan Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 
8. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

9. Menyelenggarakan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana 
strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan 
jabatan di bawahnya 

10. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

11. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

12. Mengimplementasikan reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kecermatan, ketelitian dan keteraturan administrasi persuratan 



2. Kecermatan, ketelitian dan keteraturan administrasi kearsipan 
3. Kecermatan, ketelitian dan keteraturan administrasi keuangan 
4. Kecermatan, ketelitian dan keteraturan administrasi kepegawaian 
5. Kecermatan, ketelitian dan keteraturan serta kerahasiaan administrasi 

persandian 
6. Kecermatan, ketelitian dan keteraturan administrasi rumah tangga 

Ketepatan pengumpulan bahan laporan kinerja dan program kerja 
 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen Persuratan 
2. Dokumen kearsipan 
3. Dokumen administrasi keuangan 
4. Dokumen administrasi kepegawaian 
5. Dokumen administrasi persandian 
6. Laporan layanan rumah tangga 
7. Dokumen bahan laporan kinerja dan program kerja 
8. Bahan rencana program tahunan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 

kerja 
9. SKP Pribadi dan Bawahan 
10. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
11. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
12. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 

sama diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau 
produk kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam 
organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja 
Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 
merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output 
setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 

memiliki hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, 
dengan rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara 
dalam instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang 
berada dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
 



b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 

membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk 
tukar menukar infor asi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, 
dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 
membawahi jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang 
setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat 
Operasi Keamanan Siber Nasional meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, 
atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan 
ini bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan 
yang memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, 
bentuk, prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam 
setiap jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Operasi Keamanan Siber 
Nasional 

Organisasi : Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Kepala Pusat Operasi Keamanan 

Siber Nasional, 
 

ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Hasto Prastowo, S.Kom) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Kerjasama 
Unit Kerja : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan kegiatan, mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas 
administrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan 
kerjasama dengan lembaga lain serta membina bawahan di lingkungan Subbag 
AAK sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan penyiapan kegiatan perkuliahan (kalender akademik, aturan 

pendidikan, dan data pendidikan) 
2. Melakukan penyiapan kegiatan pelayanan evaluasi pembelajaran 

(rekapitulasi nilai IPS/IPK, Kartu Hasil Studi, Rekapitulasi Kehadiran Dosen, 
Prestasi Akademik Mahasiswa; ujian akademik, dan ujian ulang) 

3. Melakukan penyiapan kegiatan penerimaan mahasiswa baru 
4. Melakukan penyiapan kegiatan pelantikan 
5. Melakukan penyiapan kegiatan wisuda 
6. Melakukan penyiapan kegiatan ceramah pembekalan dan kuliah umum 
7. Melakukan penyiapan transkip, surat keterangan pendamping ijazah, ijazah 
8. Melakukan penyiapan administrasi kerjasama dengan sekolah tinggi atau 

instansi lain 
9. Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal sesuai ruang 

lingkup tugasnya 
10. Merumuskan program kerja di Subbagian Administrasi Akademik dan 

Kerjasama 
11. Menetapkan sasaran kinerja bawahan di Subbagian Administrasi Akademik 

dan Kerjasama sesuai dengan rencana strategis organisasi sebagai 
panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan di bawahnya 

12. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan dan 
peserta didik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 
bawahan dapat berkinerja secara optimal 

13. Menerapkan manajemen tata graha sesuai dengan ruang lingkup tugasnya 
14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan di Subbag AAK 
2. Keakuratan rencana kegiatan Subbag AAK 
3. Ketepatan dan keakuratan hasil penelaahan data administrasi pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dengan 
lembaga lain 



4. Keakuratan dan kelengkapan data administrasi pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dengan lembaga lain 

5. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan penyiapan data administrasi 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama 
dengan lembaga lain 

6. Keharmonisan hubungan kerja di lingkungan Subbag AAK 
  

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen kegiatan perkuliahan 
2. Laporan hasil pelayanan evaluasi kegiatan Subbagian Administrasi Akademik 

dan Kerjasama 
3. Laporan kegiatan penerimaan mahasiswa baru 
4. Laporan kegiatan pelantikan 
5. Laporan kegiatan wisuda 
6. Laporan kegiatan ceramah pembekalan dan kuliah umum 
7. Dokumen transkip, surat keterangan pendamping ijazah, ijazah, dan konsultasi 

akademis 
8. Dokumen perjanjian kerjasama 
9. Laporan implementasi sistem penjaminan mutu internal 
10. Program kerja Subbagian AAK 
11. SKP Bawahan 
12. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
13. Standar 5R 
14. Laporan pelaksanaan tugas Subbagian AAK 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Kerjasama sama diarahkan 

bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk kepada 
orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Kerjasamabertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Kerjasama merencanakan 
dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Kerjasama memiliki 

hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 
rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
 
 



b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 
Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Kerjasama membahas 

pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar 
menukar infor asi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan 
untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Kerjasama membawahi 
jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Administrasi 
Akademik dan Kerjasama meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini 
bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang 
memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, 
prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap 
jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Kerjasama 
Organisasi : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua STSN, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Hendrini, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Administrasi Kemahasiswaan 
Unit Kerja : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan kegiatan, mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas 
pembinaan, pengasuhan mahasiswa dan pengembangan kegiatan 
kemahasiswaan serta membina bawahan di lingkungan Subbag AK sesuai dengan 
prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan kegiatan pembinaan pengasuhan mahasiswa sesuai dengan 

pedoman pengasuhan dan peraturan kehidupan mahasiswa guna 
kelancaran pelaksanaan kegiatan pengasuhan mahasiswa 

2. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kegiatan 
kemahasiswaan sesuai dengan program kerja guna kelancaran 
pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan 

3. Melakukan pendampingan kegiatan mahasiswa di luar kampus sesuai 
dengan program kerja guna kelancaran pelaksanaan kegiatan 

4. Menyelenggarakan kegiatan PPKCMB (Program Pembentukan Karakter 
Calon Mahasiswa Baru) sesuai dengan program kerja guna terbentuknya 
karakter calon mahasiswa baru 

5. Menyelenggarakan kegiatan widyakarya bagi mahasiswa Tingkat II sesuai 
dengan program kerja agar memahami sejarah persandian di masa lampau 

6. Menyediakan sarana dan prasarana mahasiswa sesuai dengan program 
kerja guna kelancaran kegiatan kemahasiswaan 

7. Melakukan kerjasama dengan pelatih atau instruktur kegiatan ekstra 
kurikuler sesuai dengan program kerja guna kelancaran pelaksanaan 
kegiatan ekstra kurikuler 

8. Mengawasi pelaksanaan urusan kesejahteraan mahasiswa sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan di Subbag AK 
2. Keakuratan rencana kegiatan Subbag AK 
3. Ketepatan dan keakuratan rencana pembinaan dan pengembangan 

kegiatan kemahasiswaan 
4. Keakuratan dan kelengkapan pendataan kebutuhan kelengkapan 

mahasiswa 
5. Optimalisasi pengawasan pelaksanaan urusan kemahasiswaan 
6. Keharmonisan hubungan kerja di lingkungan Subbag AK 

  
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan kegiatan pembinaan pengasuhan mahasiswa 
2. Laporan kegiatan pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan 



3. Data rekapitulasi pendampingan kegiatan mahasiswa 
4. Laporan pelaksanaan PPKCMB 
5. Laporan pelaksanaan kegiatan widyakarya 
6. Data penyediaan sarana dan prasarana Subbagian Administrasi 

Kemahasiswaan dan mahasiswa 
7. Dokumen kerjasama dengan instruktur kegiatan ekstra kurikuler 
8. Laporan pengawasan pelaksanaan urusan kesejahteraan mahasiswa 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Administrasi Kemahasiswaan sama diarahkan bersifat 

prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang 
tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Administrasi Kemahasiswaan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Administrasi Kemahasiswaan merencanakan dan 
menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Administrasi Kemahasiswaan memiliki hubungan 

dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang 
setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, 
dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam 
organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Administrasi Kemahasiswaan membahas pekerjaan 
untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar infor asi 
tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan 
pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Kerjasama membawahi 
jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Administrasi 
Kemahasiswaan meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan 
lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini bervariasi dari 
pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang memerlukan 
koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, prosedur, 
kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis 
pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Administrasi Kemahasiswaan 
Organisasi : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua STSN, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Hendrini, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha STSN 
Unit Kerja : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan kegiatan, mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas urusan 
kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan serta membina bawahan di 
lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan urusan Kepegawaian 
2. Melakukan urusan ketatausahaan dan arsip 
3. Melakukan urusan keuangan 
4. Melakukan kegiatan protokol 
5. Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi 
6. Melaksanakan penyusunan program kegiatan STSN 
7. Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal sesuai ruang 

lingkup tugasnya 
8. Merumuskan program kerja di Subbagian Tata Usaha 
9. Menetapkan sasaran kinerja bawahan di Subbagian Tata Usaha sesuai 

dengan rencana strategis organisasi sebagai panduan dalam penyusunan 
rencana kegiatan jabatan di bawahnya 

10. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

11. Mengimplementasikan sistem pengendalian internal pemerintah sesuai 
dengan ruang lingkup tugasnya 

12. Menerapkan manajemen tata graha sesuai dengan ruang lingkup tugasnya 
13. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan di Sub Bagian Tata 

Usaha STSN 
2. Keakuratan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha STSN 
3. Ketepatan dan keakuratan hasil penelaahan data urusan kepegawaian, 

keuangan, dan ketatausahaan 
4. Keakuratan dan kelengkapan data urusan kepegawaian, keuangan, dan 

ketatausahaan 
5. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan penyiapan data urusan kepegawaian, 

keuangan, dan ketatausahaan 
6. Keharmonisan hubungan kerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha STSN 

 
 



III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan Pelaksanaan Kepegawaian 
2. Laporan pelaksanaan Ketatausahaan dan arsip 
3. Laporan pelaksanaan Keuangan 
4. Laporan pelaksanaan kegiatan protokol 
5. Laporan pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi 
6. Program kegiatan STSN 
7. Laporan implementasi sistem penjaminan mutu internal 
8. Program kerja Subbagian Tata Usaha 
9. SKP Bawahan 
10. Hasil coaching, counseling, dan mentoring untuk kebijakan kepegawaian 
11. Laporan sistem pengendalian internal 
12. Standar 5R 
13. Laporan pelaksanaan tugas kepala Subbagian Tata Usaha 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Tata Usaha STSN sama diarahkan bersifat prosedural, 

rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau 
kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Tata Usaha STSN bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Tata Usaha STSN merencanakan dan menjadwalkan 
pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau 
mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Tata Usaha STSN memiliki hubungan dengan 

bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat 
yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau 
dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang 
sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Tata Usaha STSN membahas pekerjaan untuk 
memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar infor asi 
tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan 
pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Tata Usaha STSN membawahi jabatan yang nilai 
jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
 
 



F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 
Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Tata Usaha STSN 

meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara 
dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini bervariasi dari pekerjaan yang 
bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang memerlukan koordinasi dalam 
unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, standar 
kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha STSN 
Organisasi : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua STSN, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Hendrini, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Urusan Dalam STSN 
Unit Kerja : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan layanan urusan dalam meliputi 
kebersihan, kebutuhan ruangan rapat, kendaraan dinas, penggandaan dokumen, 
kebutuhan alat tulis kantor, dan implementasi manajemen tata graha (5R) STSN 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

2. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

4. Menyiapkan tempat dan peralatan untuk acara STSN seperti upacara, 
senam bersama, apel, resepsi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku untuk kelancaran kegiatan organisasi 

5. Melakukan layanan operator telepon komunikasi sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

6. Menyiapkan akomodasi, ruang dan perlengkapannya serta pelayanan 
kegiatan kantor sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas pegawai 

7. Melakukan pemeliharaan kondisi fisik sarana dan prasarana gedung 
8. Menyediakan kebutuhan perlengkapan kantor,perlengkapan kehidupan 

asrama mahasiswa, alat tulis kantor dan alat rumah tangga 
9. Menginventarisasi BMN 
10. Melakukan pengelolaan laundry, pengelolaan kebersihan dan keindahan 

lingkungan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelancaran dan keefektifan layanan kebersihan kantor 
2. Kelancaran dan kefektifan layanan kebutuhan alat tulis kantor 
3. Kelancaran dan keefektifan terimplementasinya manajemen tata graha (5R) 

BSSN 
4. Ketersediaan akomodasi, ruang dan perlengkapannya serta pelayanan 

kegiatan kantor 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 



2. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
3. Laporan pelaksanaan tugas 
4. Laporan penyiapan tempat dan peralatan untuk acara STSN seperti upacara, 

senam bersama, apel, resepsi 
5. Terlaksananya layanan operator telepon komunikasi 
6. Tersedianya akomodasi, ruang dan perlengkapannya serta pelayanan kegiatan 

kantor 
7. Dokumen kondisi fisik sarana dan prasarana gedung 
8. Dokumen kebutuhan perlengkapan kantor,perlengkapan kehidupan asrama 

mahasiswa, alat tulis kantor dan alat rumah tangga 
9. Daftar inventaris BMN 
10. Dokumen data operasional laundry, pengelolaan kebersihan dan keindahan 

lingkungan 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 

Kepala Subbagian Urusan Dalam STSN sama diarahkan bersifat 
prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang 
tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Urusan Dalam STSN bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Urusan Dalam STSN merencanakan dan menjadwalkan 
pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Urusan Dalam STSN memiliki hubungan dengan 

bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat 
yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau 
dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang 
sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Urusan Dalam STSN membahas pekerjaan untuk 
memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar infor asi 
tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan 
pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Urusan Dalam STSN membawahi jabatan yang nilai 
jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Urusan Dalam 
STSN meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang 
setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. 



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Urusan Dalam STSN  
Organisasi : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua STSN, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Hendrini, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Sertifikasi Elektronik 
Unit Kerja : Balai Sertifikat Elektronik 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan kegiatan, mengkoordinasikan, melakukan, dan mengarahkan 
tugas urusan pelayanan dan administrasi yang meliputi penyusunan program dan 
anggaran, pelayanan data dan informasi, ketatausahaan, urusan dalam, 
keuangan, dan perlengkapan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun rencana operasional kegiatan Subbagian Tata Usaha Balai 
2. Melakukan urusan Ketatausahaan dan Arsip 
3. Melakukan urusan administrasi keuangan 
4. Memberikan pelayanan data dan informasi 
5. Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran Balai 
6. Melakukan pemeliharaan kondisi fisik sarana dan prasarana gedung 
7. Menyediakan kebutuhan perlengkapan kantor, alat tulis kantor dan alat 

rumah tangga 
8. Melakukan pengelolaan kendaraan operasional dinas 
9. Melakukan inventarisasi BMN 
10. Mengoordinasikan kegiatan pengamanan 
11. Mengoordinasikan kegiatan kebersihan dan keindahan lingkungan 
12. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 

organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

13. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

14. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

15. Mengimplementasikan program reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 
reformasi birokrasi internal dan nasional untuk mencapai birokrasi yang 
efektif dan efisien 

16. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kecepatan, kerapihan dan ketepatan layanan urusan tata usaha 
2. Kebersihan, keindahan dan keteraturan lingkungan kantor 
3. Ketersediaan sarana prasarana dan alat tulis kantor 

 
 



III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Rencana operasional kegiatan Subbagian TU; 
2. Pelaksanaan tata usaha dan pengarsipan dokumen 
3. Dokumen administrasi keuangan 
4. Layanan data dan informasi 
5. Rencana program dan anggaran Balai (POK) 
6. Sarana dan prasarana gedung beroperasi secara baik 
7. Tersedianya perlengkapan kantor, alat tulis kantor dan alat rumah tangga 
8. Layanan dukungan kendaraan operasional 
9. BMN terinventarisasi 
10. Layanan kegiatan pengamanan 
11. Kebersihan dan keindahan lingkungan 
12. SKP Pribadi dan Bawahan 
13. Hasil coaching, counseling, dan mentoring 
14. Program kerja sesuai dengan kaidah SPIP 
15. Laporan pelaksanaan RB di unitnya 
16. Laporan pelaksanaan tugas 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Sertifikasi Elektronik sama diarahkan 

bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk kepada 
orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Sertifikasi Elektronik bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Sertifikasi Elektronik merencanakan 
dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Sertifikasi Elektronik memiliki 

hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 
rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Sertifikasi Elektronik membahas 
pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar 
menukar infor asi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan 
untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Sertifikasi Elektronik membawahi 
jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 



F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 
Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Subbagian Tata Usaha Balai 

Sertifikasi Elektronik meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini 
bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang 
memerlukan koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, 
prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap 
jenis pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Sertifikasi Elektronik 
Organisasi : Balai Sertifikasi Elektronik 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala BSRE, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Rinaldy, S.Sos., M.T.I) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Sertifikat Elektronik 
Unit Kerja : Balai Sertifikat Elektronik 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan kegiatan, mengkoordinasikan, dan membagi tugas dan 
melakukan penyiapan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan serta pelayanan 
administratif sertifikat elektronik pemerintah sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengkoordinasikan pelayanan penerbitan sertifikat elektronik sesuai 

pedoman yang telah ditetapkan agar terpenuhinya sertifikat elektronik 
sesuai dengan permintaan 

2. Melakukan pelayanan administratif dalam rangka verifikasi terhadap 
dokumen dan berkas permohonan penerbitan, pembaharuan dan 
pencabutan sertifikat elektronik 

3. Melakukan pengaturan dan pemutakhiran sistem repositori dalam rangka 
penerbitan, pembaharuan dan pencabutan sertifikat elektronik 

4. Melakukan pembuatan sertifikat elektronik dan profil sertifikat elektronik 
sesuai pedoman sebagai identitas sertifikat elektronik 

5. Melakukan pembuatan rekapitulasi kegiatan pengelolaan dari penerbitan 
hingga pencabutan 

6. Melakukan asistensi dan bimbingan teknis pemanfaatan sertifikat elektronik 
7. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

8. Menetapkan sasaran kinerja di bawahnya sesuai dengan rencana strategis 
organisasi sebagai panduan dalam penyusunan rencana kegiatan jabatan 
di bawahnya 

9. Melakukan coaching, counseling, dan mentoring kepada bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar bawahan dapat 
berkinerja secara optimal 

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan, kecepatan dan kevalidan sertifikat elektronik 
2. Kelengkapan dan kevalidan sistem repositori 
3. Kelengkapan dan ketepatan pemberian asistensi dan bimbingan 
4. Kelengkapan dan ketepatan rekapitulasi kegiatan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Pelayanan penerbitan sertifikat elektronik 
2. Pelayanan administratif 



3. Sistem repositori 
4. Profil sertifikat elektronik 
5. Rekapitulasi kegiatan 
6. Pelaksanaan asistensi dan bimbingan teknis 
7. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
8. SKP pribadi dan bawahan 
9. Hasil coaching dan counseling untuk kebijakan kepegawaian 
10. Laporan pelaksanaan tugas 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Seksi Pelayanan Sertifikat Elektronik sama diarahkan bersifat 

prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang 
tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Seksi Pelayanan Sertifikat Elektronik bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Seksi Pelayanan Sertifikat Elektronik merencanakan dan 
menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Seksi Pelayanan Sertifikat Elektronik memiliki hubungan dengan 

bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat 
yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau 
dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang 
sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Seksi Pelayanan Sertifikat Elektronik membahas pekerjaan untuk 
memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar infor asi 
tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan 
pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Seksi Pelayanan Sertifikat Elektronik membawahi jabatan yang nilai 
jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Seksi Pelayanan Sertifikat 
Elektronik meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang 
setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini bervariasi dari 
pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang memerlukan 
koordinasi dalam unit kerja untuk memastikan waktu, bentuk, prosedur, 
kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis 
pekerjaan.  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Sertifikat Elektronik 
Organisasi : Balai Sertifikasi Elektronik 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala BSRE, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Rinaldy, S.Sos., M.T.I) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Sertifikat Elektronik 
Unit Kerja : Balai Sertifikat Elektronik 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan kegiatan, mengkoordinasikan, melakukan dan mengarahkan 
pelaksanaan tugas penyiapan pengelolaan, pengamanan dan manajemen kunci 
pada sistem sertifikasi elektronik pemerintah sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan instalasi dan konfigurasi sistem dalam rangka penyelenggaraan 

sertifikat elektronik 
2. Melakukan Monitoring dan pemeriksaan status sistem agar dapat 

beroperasi dengan baik 
3. Melakukan pembuatan dan pembaharuan dokumentasi sistem dalam 

rangka mendukung penyelenggaraan sertifikat elektronik 
4. Melakukan pemeliharaan dan perawatan secara fisik perangkat 

penyelenggaraan sertifikat elektronik 
5. Melakukan pengumpulan informasi dan indentifikasi serta dokumentasi 

dalam rangka adanya pelaporan insiden keamanan penyelenggaraan 
sertifikat elektronik 

6. Melakukan pembuatan dan pemeliharaan akun pengelola sistem sertifikat 
elektronik 

7. Melakukan pencabutan akun pengelola sistem sertifikat elektronik 
8. Menetapkan sasaran kinerja unit di bawahnya 
9. Mengendalikan pelaksanaan operasional PSrE Pemerintah 
10. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas 
11. membagi tugas pelaksanaan operasional PSrE Pemerintah 
12. Menyusun program kerja subbidang operasional PSrE Pemerintah 
13. Melakukan coaching, counseling dan mentoring kepada bawahan 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Keakuratan, ketepatan, dan kecepatan instalasi dan konfigurasi sistem 
2. Ketepatan metode pengelolaan sistem 
3. Kesesuaian pelaksaan tugas dengan perintah pimpinan 
4. Kelengkapan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan kerja 
5. Kerahasiaan tugas dan jabatan sesuai dengan prosedur dan aturan yang 

berlaku 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Sistem terinstal dan terkonfigurasi 
2. Sistem termonitor dan beroperasi dengan baik 
3. Dokumentasi sistem 
4. Perangkat penyelenggaraan terpelihara dan beroperasi dengan baik 



5. Akun pengelola sistem sertifikat elektronik 
6. Akun pengelola sistem sertifikat elektronik 
7. Laporan pencabutan akun pengelola sistem sertifikat elektronik 
8. SKP bawahan 
9. Pengendalian pelaksanaan operasional 
10. Petunjuk kerja untuk bawahan 
11. Disposisi tugas 
12. KAK/ RAB Subbidang Pengelolaan sistem 
13. Hasil Coaching, Counseling dan Menthoring untuk kepegawaian 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Sertifikat Elektronik sama diarahkan 

bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk kepada 
orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Sertifikat Elektronik bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Sertifikat Elektronik merencanakan dan 
menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan 
setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Sertifikat Elektronik memiliki hubungan 

dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang 
setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, 
dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam 
organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Sertifikat Elektronik membahas 
pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar 
menukar infor asi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan 
untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Sertifikat Elektronik membawahi jabatan 
yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Seksi Pengelolaan Sistem 
Sertifikat Elektronik meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan 
lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Sertifikat Elektronik 
Organisasi : Balai Sertifikasi Elektronik 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala BSRE, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Rinaldy, S.Sos., M.T.I) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 
 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pemenuhan Teknis Sistem Sertifikat Elektronik 
Unit Kerja : Balai Sertifikat Elektronik 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Merumuskan kegiatan, mengkoordinasikan, melakukan, dan mengarahkan 
pelaksanaan tugas penyiapan pengembangan aplikasi pengguna dan teknologi 
sertifikasi elektronik pemerintah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan analisis kebutuhan aplikasi dan teknologi sertifikat elektronik 
2. Melakukan aplikasi dan teknologi pendukung sertifikat elektronik 
3. Melakukan Integrasi sistem dan aplikasi teknologi pendukung sertifikat 

elektronik 
4. Menyusun Dokumentasi aplikasi dan teknologi sertifikat elektronik 
5. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi dan teknologi 

sertifikat elektronik 
6. Melakukan Pengujian aplikasi dan teknologi sertifikat elektronik 
7. Menetapkan Sasaran kinerja unit di bawahnya 
8. Mengendalikan Pelaksanaan operasional seksi pemenuhan sistem 

sertifikat elektronik 
9. Memberikan Petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas 
10. membagi Tugas pelaksanaan operasional seksi pemenuhan sistem 

sertifikat elektronik 
11. Menyusun Program kerja seksi pemenuhan sistem sertifikat elektronik 
12. Melakukan Coaching, counseling dan mentoring kepada bawahan 
13. Membuat Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan kebermanfaatan aplikasi dan teknologi pendukung 

sertifikat elektronik 
2. Kecepatan dan ketepatan waktu pembuatan aplikasi dan teknologi 

pendukung 
3. Kesesuaian pelaksaan tugas dengan perintah pimpinan 
4. Kelengkapan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan kerja 
5. Kerahasiaan tugas dan jabatan sesuai dengan prosedur dan aturan yang 

berlaku 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen kebutuhan aplikasi dan teknologi sertifikat elektronik 
2. Aplikasi dan teknologi pendukung sertifikat elektronik 
3. Sistem dan aplikasi teknologi pendukung sertifikat elektronik yang terintegrasi 
4. Dokumentasi aplikasi dan teknologi sertifikat elektronik 
5. Monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi dan teknologi sertifikat elektronik 



6. Hasil pengujian aplikasi dan teknologi sertifikat elektronik 
7. SKP bawahan 
8. Pelaksanaan operasional seksi pemenuhan sistem sertifikat elektronik 
9. Petunjuk kerja untuk bawahan dalam pelaksanaan tugas 
10. Disposisi tugas 
11. KAK/ RAB Subbidang pemenuhan sistem 
12. Hasil Coaching, Counseling dan Menthoring untuk kepegawaian 
13. Laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Pemenuhan Sistem 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program (F1-1 = 175) 
Kepala Seksi Pemenuhan Teknis Sistem Sertifikat Elektronik sama 

diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan tipikal memberikan jasa atau produk 
kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengaturan Organisasi (F2-1 = 100) 

Kepala Seksi Pemenuhan Teknis Sistem Sertifikat Elektronik bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai. 

 
C. FAKTOR 3: Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (F3-1 = 450) 

Kepala Seksi Pemenuhan Teknis Sistem Sertifikat Elektronik 
merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output 
setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama. 

 
D. FAKTOR 4: Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan (F4A-1 = 25) 
Kepala Seksi Pemenuhan Teknis Sistem Sertifikat Elektronik memiliki 

hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan 
rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada 
dalam organisasi yang sama dengan penyelia. 

 
b. Tujuan Hubungan (F4B-1 = 30) 

Kepala Seksi Pemenuhan Teknis Sistem Sertifikat Elektronik membahas 
pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar 
menukar infor asi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan 
untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan. 

 
E. FAKTOR 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (F5-3 = 340) 

Kepala Seksi Pemenuhan Teknis Sistem Sertifikat Elektronik membawahi 
jabatan yang nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang setara. 

 
F. FAKTOR 6: Kondisi Lain (F6-1 = 310) 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) Kepala Seksi Pemenuhan Teknis 
Sistem Sertifikat Elektronik meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau 
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah.  

  



HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 
 

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pemenuhan Teknis Sistem Sertifikat Elektronik 
Organisasi : Balai Sertifikasi Elektronik 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Ruang 
Lingkup dan Dampak 
Program 

175 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengaturan 
Organisasi 100 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Wewenang 
Penyeliaan dan 
Manajerial 

450 

  

Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Hubungan 
Personal   

  
    

  a. Sifat Hubungan 25   Tingkat faktor 4A- 1 

  b. Tujuan Hubungan 30   Tingkat faktor 4B- 1 

5 Faktor 5: Kesulitan 
dalam Pengarahan 
Pekerjaan 

340 

  

Tingkat faktor    5- 3 

6 Faktor 6: Kondisi Lain 
310 

  
Tingkat faktor    6- 1 

Total Nilai 1430    

Kelas Jabatan 9   (1355-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala BSRE, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Rinaldy, S.Sos., M.T.I) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN III 

INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Lektor Kepala 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melaksanakan melaksanakan perkuliahan dan membimbing, menguji serta 

menyelenggarakan pendidikan di lingkungan perguruan tinggi 
2. Melakukan dan memberikan bimbingan mahasiswa seminar, praktek kerja 

lapangan, penyususnan skripsi mahasiswa 
3. Berperan sebagai ketua/anggota penguji pada ujian akhir 
4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
5. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dn kemahasiswaan 
6. Melakukan pengembangan progran kuliah dan bahan pengajaran 
7. Menyusun karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasi 

dalam jurnal ilmiah, seminar, koran, majalah, buku ilmiah baik tingkat 
nasional maupun internasional 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Lektor Kepala dengan kualifikasi S3 diberikan tanggung jawab dalam 

melaksanakan pengajaran pada program studi sarjana, magister dan 
program studi doktor 

2. Lektor Kepala dengan kualifikasi S3 diberikan tanggung jawab dalam 
melaksanakan bimbingan skripsi dan tesis, serta membantu pelaksanaan 
disertasi mahasiswa 

3. Lektor Kepala dengan kualifikasi S2 diberikan tanggung jawab dalam 
melaksanakan bimbingan skripsi serta tesis, dan membantu disertasi 
mahasiswa 

4. Lektor Kepala dengan kualifikasi S2 diberikan tanggung jawab dalam 
melaksanakan pengajaran pada program studi sarjana dan magister, serta 
membantu pengajaran dalam program studi doktor 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen perkuliahan per semester 
2. Dokumen dalam bimbingan seminar, PKL, dan skripsi mahasiswa 
3. Dokumen pengujian ujian akhir 
4. Dokumen kajian impelentasi dan laporan kegiatan pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat 
5. Dokumen kegiatan pembinaan mahasiswa 
6. Dokumen pengembangan program kuliah dan Berkas Dokumen bahan 

pengajaran 
7. Karya ilmiah 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 

Lektor Kepala memliki pengetahuan tentang berbagai konsep, prinsip, dan 
praktek pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif, yang dapat 
diperoleh melalui pendidikan diatas sarjana atau pengalaman yang luas, dan 
keterampilan didalam penerapan pengetahuan tersebut dalam pekerjaan yang 
sulit dan kompleks. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-4 = 450) 

Lektor Kepala memiliki keahlian dalam pekerjaan, bertanggungjawab untuk 
perencanaan dan pelaksanaan tugas, pemecahan sebagian besar konflik yang 
timbul, pengkoordinasian pekerjaan dengan yang lainnya sebagaimana 
diperlukan, dan menginterpretasikan kebijakan atas inisiatif sendiri sesuai 
dengan tujuan yang ditetapkan. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-3 = 275) 

Lektor Kepala menggunakan pertimbangan dalam menginterpretasikan dan 
mengadaptasikan pedoman seperti kebijakan lembaga, peraturan, dan langkah 
kerja untuk penerapan pada masalah atau kasus tertentu. Lektor Kepala 
menganalisa hasil dan merekomendasikan perubahan. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-4 = 225) 

Lektor Kepala mencakup kompleksitas tugas yang melibatkan proses dan 
metode yang berbeda dan tidak berhubungan. Pekerjaan Lektor Kepala 
melibatkan kondisi dan elemen yang harus diidentifikasi dan dianalisa untuk 
melihat hubungan timbal balik. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Lektor Kepala ruang lingkup meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, atau 
prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek dengan 
ruang lingkup yang lebih khas. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Lektor Kepala memiliki Hubungan dengan anggota masyarakat luas di 
dalam situasi yang tertentu, antara lain, tujuan hubungan dan dengan siapa 
berhubungan relatif jelas. Ciri khas hubungan pada tingkat ini hanya pada 
bagaimana cara memulai hubungan. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Lektor Kepala memiliki hubungan yang bertujuan untuk merencanakan, 
mengkoordinasikan, atau mengarahkan pekerjaan atau untuk memecahkan 
masalah dengan mempengaruhi atau memotivasi individu atau kelompok untuk 
mencapai tujuan bersama dan yang pada dasarnya mempunyai sikap 
bekerjasama. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Lektor Kepala pekerjaannya menetap di dalam kelas ataupun ruang 
kerjanya. Lektor Kepala tidak memiliki persyaratan khusus. 

 
 



I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 
Lektor Kepala memiliki situasi kerja cukup terang, tidak panas, dan cukup 

ventilasi, pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang rapat dan pelatihan, 
perpustakaan. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Lektor Kepala 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 450 

  
Tingkat faktor  2- 4 

3 Faktor 3: Pedoman 275 
  

Tingkat faktor  3- 3 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 225 

  
Tingkat faktor  4- 4 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 2135 

  

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Hendrini, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Assessor SDM Aparatur Madya 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial, yang meliputi 
perencanaan penilaian (metode sedang), penyiapan bahan penilaian, 
pelaksanaan penilaian (metode kompleks), monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
penilaian dan pemanfaatan hasil penilaian, pengendalian mutu kompetensi, 
simulasi, dan laporan pengembangan metode penilaian, serta penyusunan bahan 
kebijakan metode dan sistim pengelolaan database penilaian kompetensi sesuai 
aturan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Merencanakan kegiatan penilaian dengan menggunakan metode sedang 
2. Melaksanakan wawancara/diskusi untuk memvalidasi konsep kompetensi 

kepada pemangku jabatan struktural eselon III yang akan dinilai dan 
penggabungan data hasil validasi keseluruhan dalam rangka penyiapan 
bahan untuk mengetahui substansi instansi 

3. Menyusun konsep soal simulasi beserta pedoman penilaian untuk metode 
sedang 

4. Melakukan koreksi kuesioner kompetensi 
5. Melaksanakan tugas sebagai administrator untuk metode sedang 
6. Melakukan penilaian (sebagai Assessor) dengan menggunakan metode 

kompleks 
7. Membuat ringkasan laporan individual Assessee metode kompleks 
8. Menyusun umpan balik secara lisan kepada Assessee metode sederhana 

dan metode sedang 
9. Melakukan wawancara dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap 

penggunaan hasil penilaian 
10. Membuat rekomendasi kepada unit pengguna (per-instansi) dalam rangka 

monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan hasil penilaian 
11. Melaksanakan pengendalian mutu kompetensi, simulasi, dan laporan 

metode sederhana 
12. Menyusun rancangan pengembangan psikotes dan kerangka simulasi 
13. Menetapkan psikotes dan simulasi 
14. Menyusun bahan kebijakan metode dan sistim pengelolaan database 

penilaian kompetensi 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian dalam menyusun kelengkapan-kelengkapan dalam melakukan 

penilaian, simulasi dan psikotes 
2. Kelengkapan dalam melakukan pengumpulan data kompetensi 
3. Kesesuaian dan kualitas pada saat membuat laporan penilaian, laporan 

individual assesse, maupun laporan pelaksanaan tugas 
4. Ketepatan dan kualitas dalam memberikan rekomendasi dan umpan balik 



III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Rencana kegiatan penilaian 
2. Hasil wawancara/diskusi dan hasil validasi keseluruhan 
3. Konsep soal simulasi beserta pedoman penilaiannya untuk metode sedang 
4. Data hasil koreksi kuesioner kompetensi 
5. Pelaksanaan tugas sebagai Administrator untuk metode sedang 
6. Data hasil penilaian (sebagai Assessor) dengan menggunakan metode 

kompleks 
7. Ringkasan laporan individual Assessee metode kompleks 
8. Data umpan balik 
9. Data hasil wawancara dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap 

penggunaan hasil penilaian 
10. Rekomendasi kepada unit pengguna (per-instansi) dalam rangka monitoring 

dan evaluasi terhadap penggunaan hasil penilaian 
11. Laporan hasil pengendalian mutu kompetensi, simulasi, dan laporan metode 

sederhana 
12. Rancangan pengembangan psikotes dan kerangka simulasi 
13. Psikotes dan simulasi 
14. Bahan kebijakan metode dan sistim pengelolaan database penilaian 

kompetensi 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 

Pendidikan dari Assessor SDM Aparatur Madya diperoleh dari pendidikan 
diatas sarjana yang berkaitan dengan prinsip, konsep dan metodologi dalam 
melakukan assessi SDM serta keterampilan dalam penerapan proses assessi 
dan untuk melaksanakan tugas. Assessor SDM Aparatur Madya juga harus 
memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman 
mengerjakan sendiri pekerjaan assessor yang telah dilakukan berulang.  

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-4 = 450) 

Assessor SDM Aparatur Madya harus berkonsultasi dengan penyelia untuk 
mengembangkan batas waktu, proyek dan pekerjaan yang harus diselesaikan. 
Assessor SDM Aparatur Madya juga harus bertanggungjawab untuk 
pelaksanaan tugas, pemecahan sebagian besar konflik yang timbul, 
pengkoordinasian pekerjaan dengan yang lainnya dan menginterpretasikan 
kebijakan atas inisiatif sendiri sesuai dengan tujuan. Selain itu, pekerjaan 
Assessor SDM Aparatur Madya yang telah selesai harus dievaluasi 
kelayakannya, kesesuaiannya dan keefektifannya. 

 
 

C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-3 = 275) 
Assessor SDM Aparatur Madya tidak dapat sepenuhnya menerapkan 

pedoman pada pekerjaannya karena terkadang mempunyai gap (kesenjangan) 
dalam spesifikasinya. Oleh karena itu, Assessor SDM Aparatur Madya 
menggunakan pertimbangan dalam menginterpretasikan dan 
mengadaptasikan pedoman seperti kebijakan lembaga, peraturan dan langkah 
kerja untuk penerapan pada masalah atau kasus tertentu sehingga dapat 
menganalisa hasilnya dan merekomendasikan perubahan yang akan 
dilakukan. 



D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-4 = 225) 
Pada jabatan Assessor SDM Aparatur Madya, pekerjaan mencakup 

berbagai tugas yang membutuhkan berbagai macam proses dan metode yang 
berbeda dan tidak berhubungan, seperti tugas yang berhubungan dengan 
bidang pekerjaan administratif atau bidang pekerjaan profesional. Keputusan 
mengenai apa yang harus dilakukan, membutuhkan penilaian dari keadaan 
yang tidak lazim, variasi pendekatan, dan data yang tidak lengkap atau yang 
bermasalah. Pekerjaan mempersyaratkan beberapa keputusan tentang 
penginterpretasian data yang sangat besar, perencanaan kerja, atau 
penyempurnaan metode dan teknik yang akan digunakan. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Pada jabatan Assessor SDM Aparatur Madya, Pekerjaan meliputi perlakuan 
terhadap berbagai macam masalah, pertanyaan, atau situasi konvensional 
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hasil kerja atau jasa mempengaruhi 
desain atau operasi dari sistem, program, atau peralatan; kelayakan kegiatan 
seperti investigasi lapangan, pengetesan operasi, atau hasil penelitian; atau 
kondisi sosial, fisik, dan ekonomi masyarakat. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Assessor SDM Aparatur Madya memiliki hubungan dengan pegawai di 
dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Pegawai yang 
dihubungi biasanya berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, antara lain 
perwakilan dari berbagai tingkat dalam suatu lembaga tetapi tetap memiliki 
korelasi dengan tugasnya sebagai assessor, seperti kantor pusat, kantor 
regional, atau kantor pelaksana lainnya. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Pada jabatan Assessor SDM Aparatur Madya, tujuan hubungan adalah 
untuk merencanakan, mengkoordinasikan, atau mengarahkan pekerjaan atau 
untuk memecahkan masalah dengan mempengaruhi atau memotivasi individu 
atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan yang pada dasarnya 
mempunyai sikap bekerjasama. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Assessor SDM Aparatur Madya merupakan pekerjaan menetap 
yang dapat dilakukan dengan duduk dengan nyaman, meskipun terkadang 
berjalan, berdiri, menunduk, mengangkat dan membawa benda. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Assessor SDM Aparatur Madya membawa resiko dan 
ketidaknyamanan tingkat rendah yang membutuhkan tindakan pencegahan 
keamanan standar, antara lain penggunaan praktek kerja yang aman pada 
peralatan kantor, menghindari licin dan jatuh serta pengamatan peraturan 
kebakaran. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Assessor SDM Aparatur Madya 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 450 

  
Tingkat faktor  2- 4 

3 Faktor 3: Pedoman 275 
  

Tingkat faktor  3- 3 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 225 

  
Tingkat faktor  4- 4 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 2135 

  

  

Kelas Jabatan 12   (2105 – 2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretraris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Analis Kebijakan Madya 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mengidentifikasi masalah kebijakan kompleks, memformulasi kebijakan, 
menyampaikan hasil analisis kebijakan, melaksanakan, memantau dan 
mengevaluasi kebijakan berdasarkan pedoman yang ada untuk mendukung 
proses bisnis organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengumpulkan (mengenali dan mencari) issue-issue kebijakan yang 

bersifat internasional  
2. Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan, 

yang bersifat kompleks (lintas instansi 
3. Menyusun dan menetapkan metodologi untuk melakukan analisis kebijakan 

(sesuai dengan kebutuhan) yang bersifat kompleks 
4. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan 

metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan baik secara individual 
maupun berkelompok 

5. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan 
baik secara individu maupun kelompok 

6. Menyusun rekomendasi kebijakan sesuai dengan hasil penilaian terhadap 
alternatif-alternatif kebijakan dalam bentuk memo/telaah kebijakan 

7. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan 
kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan kevalidan hasil issue-issue kebijakan internasional  
2. Ketepatan dalam menentukan alternatif kebijakan atau rekomendasi untuk 

menyikapi kebijakan lain 
3. Ketepatan dan kevalidan dalam menyusun laporan kegiatan 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Data tentang issue-issue kebijakan yang bersifat internasional  
2. Informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan, yang bersifat kompleks 

(lintas instansi) 
3. Metodologi untuk melakukan analisis kebijakan (sesuai dengan kebutuhan) 

yang bersifat kompleks 
4. Hasil pengolahan hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan 

metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan 
5. Hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan dapat dipahami 

oleh anggota lain 
6. Rekomendasi kebijakan sesuai dengan hasil penilaian terhadap alternatif-

alternatif kebijakan dalam bentuk memo/telaah kebijakan 



7. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan kebijakan yang 
telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada 

8. Hasil pengolahan dan penilaian atas hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan 
yang telah ditetapkan 

9. Laporan hasil pemantauan, hasil evaluasi kinerja dan penilaian evaluasi kinerja 
mengenai pelaksanaan kebijakan 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 

Analis Kebijakan Madya membutuhkan pengetahuan praktis tentang 
metode, teknik, prinsip dan praktek tentang permasalahan kebijakan, analisis 
kebijakan yang meliputi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-4 = 450) 

Penyelia memberikan tugas dengan tujuan, prioritas, dan batas waktu yang 
ditentukan, dan membantu Analis Kebijakan Madya pada situasi yang tidak 
lazim dan belum ada contoh yang jelas. Analis Kebijakan Madya 
merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah yang sesuai dan 
menangani masalah dan deviasi pekerjaan sesuai dengan instruksi, kebijakan, 
atau latihan sebelumnya. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-3 = 275) 

Analis Kebijakan Madya berada pada situasi dimana pedoman/kebijakan 
tersedia tapi tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Pegawai menggunakan 
pertimbangan dalam menginterpretasikan dan mengadaptasikan pedoman 
seperti kebijakan lembaga, peraturan, dan langkah kerja untuk penerapan pada 
masalah atau kasus tertentu serta menganalisa hasil dan merekomendasikan 
perubahan kebijakan. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-4 = 225) 

Pekerjaan Analis Kebijakan Madya mencakup berbagai tugas yang 
membutuhkan berbagai macam proses dan metode yang berbeda dan tidak 
berhubungan. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Pekerjaan Analis Kebijakan Madya meliputi identifikasi masalah kebijakan 
kompleks, formulasi kebijakan, analisis kebijakan, melaksanakan, memantau 
dan mengevaluasi kebijakan untuk mendukung proses bisnis organisasi. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Hubungan Analis Kebijakan Madya berhubungan dengan anggota 
masyarakat sebagai individu atau grup atas dasar rutin, ruang kerja pegawai, 
yang merasakan dampak dari analisis kebijakan. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Analis Kebijakan Madya adalah untuk merencanakan, 
mengkoordinasikan, atau mengarahkan pekerjaan atau untuk melaksanakan 
analisis kebijakan. 

 
 



H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pekerjaan Analis Kebijakan Madya adalah menetap. Pegawai dapat duduk 

dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin 
kadang-kadang berjalan, berdiri, membawa benda ringan seperti kertas, buku 
atau bagian yang kecil. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan 
untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
 

I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 
Lingkungan kerja Analis Kebijakan Madya tidak membawa resiko dan 

ketidaknyamanan. Situasi kerja cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi. 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Analis Kebijakan Madya 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 450 

  
Tingkat faktor  2- 4 

3 Faktor 3: Pedoman 275 
  

Tingkat faktor  3- 3 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 225 

  
Tingkat faktor  4- 4 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 2135 

  

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Plt. Deputi Bidang Proteksi 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
(Agung Nugraha, S.IP., M.Si. (Han)) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Sandiman Ahli Madya 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 

  Deputi Bidang Proteksi 
  Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 
  Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 

Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan analisis dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi 
persandian berdasarkan pedoman yang ada untuk mendukung proses bisnis 
organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun rencana strategis persandian sesuai rencana strategis BSSN 

untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan 
2. Melakukan analisis kebutuhan pengguna, pembuatan road map 

pembangunan master plan, evaluasi pedoman, perumusan perubahan 
pedoman, dan penilaian pemanfaatan dalam hal keamanan informasi 

3. Melakukan analisis dan evaluasi hasil akhir komputasi analisis kripto 
dengan algoritma standar, algoritma non-standar 

4. Menemukan teori dan konsep IPTEK tingkatan kompleks yang 
dimanfaatkan untuk persandian berskala internal instansi dan nasional 
serta memperoleh pengakuan dari Badan Siber dan Sandi Negara 

5. Melaksanakan pertanggungjawaban aset persandian 
6. Mengevaluasi pengembangan teknik dan perangkat analisis kripto 
7. Melakukan penentuan target, pengkajian/analisis hasil, dan evaluasi hasil 

dalam rangka monitoring sinyal 
8. Menentukan klasifikasi kunci kriptografi dan masa berlaku kunci 
9. Melakukan perumuskan spesifikasi (algoritma, manajemen kunci, 

perangkat lunak dan perangkar keras, serta jaringan dan protokol 
komunikasi sandi), penentuan algoritma, dan pembuatan desain protokol 
komunikasi dalam rancang bangun materiil sandi 

10. Mengawasi dan memberikan arahan kepada petugas dalam shiftnya (CCC) 
dalam rangka monitoring kinerja jaringan komunikasi sandi 

11. Membuat penilaian keamanan jaringan sesuai prosedur yang ada untuk 
memetakan celah kerawanan jaringan 

12. Melakukan identifikasi resiko dan pengontrolan cara-cara pengendalian 
resiko serta penentuan kemungkinan pemecahan masalah 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dalam menyusun rencana strategis persandian 
2. Kualitas teori dan konsep IPTEK yang ditemukan 
3. Kualitas dalam melakukan pembuatan, perancangan, pengujian, 

pengkajian, analisis dan evaluasi suatu sistem sandi 
4. Kualitas laporan yang dibuat 
 



III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Data hasil analisis kebutuhan pengguna, pembuatan road map pembangunan 

master plan, evaluasi pedoman, perumusan perubahan pedoman, dan 
penilaian pemanfaatan dalam hal keamanan informasi 

2. Data hasil analisis dan evaluasi hasil akhir komputasi analisis kripto dengan 
algoritma standar, algoritma non-standar 

3. Teori dan konsep IPTEK tingkatan kompleks yang dimanfaatkan untuk 
persandian berskala internal instansi dan nasional serta memperoleh 
pengakuan dari Badan Siber dan Sandi Negara 

4. Pertanggungjawaban aset persandian 
5. Rekomendasi pengembangan teknik dan perangkat analisis kripto 
6. Data hasil penentuan target, pengkajian/analisis hasil, dan evaluasi hasil dalam 

rangka monitoring sinyal 
7. Data hasil penentuan klasifikasi kunci kriptografi dan masa berlaku kunci 
8. Perumuskan spesifikasi (algoritma, manajemen kunci, perangkat lunak dan 

perangkar keras, serta jaringan dan protokol komunikasi sandi), penentuan 
algoritma, dan pembuatan desain protokol komunikasi dalam rancang bangun 
materiil sandi 

9. Data hasil analisa identifikasi protokol dan jaringan dalam komunikasi sandi 
dan penetuan algoritma dalam rangka modifikasi materiil sandi 

10. Pengawasan petugas dalam shiftnya (CCC) dalam rangka monitoring kinerja 
jaringan komunikasi sandi 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 

Pendidikan dari Sandiman Ahli Madya diperoleh dari pendidikan sandi 
tingkat ahli dan diklat fungsional sandiman ahli yang berkaitan dengan prinsip, 
konsep dan metodologi pekerjaan serta keterampilan dalam penerapan 
pengetahuan sandi untuk melaksanakan tugas, operasi atau prosedur dasar. 
Sandiman Ahli Madya juga harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang 
diperoleh melalui pengalaman mengerjakan sendiri pekerjaan yang berulang. 
Selain itu Sandiman Ahli Madya harus memiliki pengetahuan praktis dengan 
cakupan yang luas tentang metode, teknik, prinsip dan praktek serta penerapan 
pengetahuan tersebut dalam pekerjaan desain dan perencanaan yang sulit. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Penyelia memberikan tugas kepada Sandiman Ahli Madya dengan tujuan, 
prioritas, dan batas waktu yang ditentukan, serta membantu pegawai lain pada 
situasi yang tidak lazim dan belum ada contoh yang jelas. Selain itu Sandiman 
Ahli Madya harus merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah yang 
sesuai dan menangani masalah dan deviasi pekerjaan sesuai dengan instruksi, 
kebijakan, latihan sebelumnya atau praktek yang berlaku. Pekerjaan Sandiman 
Madya yang telah selesai biasanya dievaluasi untuk kesesuaian teknik, 
kelayakan dan kesesuaian pada kebijakan dan persyaratan. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-3 = 275) 

Sandiman Ahli Madya menyusun kebijakan dan peraturan tentang 
kriptografi. Sandiman Ahli Madya menggunakan inisiatif dan akal pikiran dalam 
penyimpangan dari metode atau kecenderungan dan pola yang ada untuk 
mengembangkan metode, kriteria, atau kebijakan baru. 



 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-4 = 225) 

Pekerjaan Sandiman Ahli Madya mencakup berbagai tugas yang 
membutuhkan berbagai macam proses dan metode yang berbeda dan tidak 
saling berhubungan. Sandiman Ahli Madya juga harus dapat meputusan 
mengenai apa yana harus dilakukan, tergantung pada analisa subjek, fase, 
atau persoalan yang terlibat dalam setiap tugas, atau tindakan yang diambil 
harus dipilih dari berbagai macam alternatif. Pekerjaan Sandiman Ahli Madya 
melibatkan kondisi dan elemen yang harus diidentifikasi dan dianalisa untuk 
melihat hubungan timbal balik. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Sandiman Ahli Madya melaksanakan peraturan, regulasi, atau prosedur 
tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas yang berkaitan dengan 
kriptografi. Hasil kerja Sandiman Ahli Madya mempengaruhi keakuratan, 
kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Sandiman Ahli Madya memiliki hubungan dengan pegawai di unit 
organisasi. Tujuan hubungan yaitu untuk koordinasi pelaksanaan tugas. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Sandiman Ahli Madya adalah untuk 
merencanakan, mengkoordinasikan, atau mengarahkan pekerjaan atau untuk 
memecahkan masalah dengan mempengaruhi atau memotivasi individu atau 
kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan yang pada dasarnya 
mempunyai sikap bekerjasama. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Sandiman Ahli Madya merupakan pekerjaan menetap yang 
dapat dilakukan dengan duduk dengan nyaman, meskipun terkadang berjalan, 
berdiri, menunduk, mengangkat dan membawa benda. 

 
 

I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 
Lingkungan Sandiman Ahli Madya membawa resiko dan ketidaknyamanan 

tingkat rendah yang membutuhkan tindakan pencegahan keamanan standar, 
antara lain penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, 
menghindari licin dan jatuh serta pengamatan peraturan kebakaran. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Sandiman Ahli Madya 
Unit Kerja  : D1, D2, D3, dan P3 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 275 
  

Tingkat faktor  3- 3 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 225 

  
Tingkat faktor  4- 4 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1930 

  

  

Kelas Jabatan 11   (1855-2100) 
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 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Drs, Dharma Pongrekun, M.M., M.H.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Widyaiswara Madya 
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Jabatan ini merupakan jabatan fungsional pada tingkat madya dalam jenjang 
fungsional peneliti. Jabatan ini berperan untuk membuat program rencana 
kegiatan penelitian dan pengembangan, pelaksanaan kegiatan penelitian, 
merumuskan konsep kebijakan nasional di bidang penelitian, penyusunan karya 
tulis ilmiah, melakukan pembinaan kepada pejabat peneliti dibawahnya, dan 
menyebarluaskan hasil penelitian kepada masyarakat atau stakeholder 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku penerbit internasional 

dan nasional 
2. Membuat karya ilmiah ,bagian  dari  buku  penerbit  internasional  dan  

nasional 
3. Membuat karya tulis ilmiah, terbit dalam jurnal ilmiah internasional dan 

nasional terakreditasi 
4. Membuat karya tulis ilmiah, terbit dalam proceeding pertemuan ilmiah 

internasional dan nasional 
5. Membuat karya tulis ilmiah dalam majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi 
6. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran 

ilmiah,terbit  dalam majalah ilmiah internasional dan nasional terakreditasi 
7. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran 

ilmiah terbit dalam majalah ilmiah tidak terakreditasi 
8. Membuat karya ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak/belum 

dipublikasikan,berupa makalah yang diajukan dalam pertemuan ilmiah 
organisasi penelitian yang diikuti oleh minimal tiga instansi,dan tersimpan 
di perpustakaan lembaga litbang 

9. Menciptakan prototipe/desain,konsep di bidang siber dan sandi yang sudah 
dimanfaatkan secara nyata oleh stakeholder dan memperoleh pengakuan 
dari LIPI 

10. Menyusun buku/tulisan popular yang diterbitkan dan dimanfaatkan 
11. Menulis makalah iptek dalam kerangka pemasyarakatan hasil penelitian 

dalam buku/majalah terakreditasi/majalah semi populer 
12. Memimpin kelompok peneliti dan terbit langsung dalam penelitian 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Keakuratan bahan perencanaan kegiatan 
2. Kesesuaian kegiatan penelitian 
3. Kesesuaian karya tulis ilmiah 
4. Keakuratan dan kesesuaian perencanaan kegiatan penelitian 
5. Keakuratan dan kesesuaian pengembangan metode penelitian 
 
 



III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen karya tulis ilmiah yang terbit dalam bentuk buku penerbit 

internasional dan nasional 
2. Buku penerbit internasional dan nasional yang salah satu bagiannya 

mengandung hasil karya ilmiah 
3. Jurnal ilmiah dengan skala internasional dan nasional terakreditasi yang 

memuat karya tulis ilmiah 
4. Proceeding pertemuan ilmiah internasional dan nasional yang mengandung 

hasil karya tulis ilmiah 
5. Majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi yang memuat karya tulis ilmiah 
6. Majalah ilmiah internasional dan nasional terakreditasi yang memuat hasil 

penelitian atau hasil pemikiran ilmiah 
7. Majalah ilmiah tidak terakreditasi yang memuat makalah/komunikasi pendek 

hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah 
8. Makalah yang diajukan dalam pertemuan ilmiah organisasi penelitian yang 

diikuti oleh minimal tiga instansi 
9. Prototipe/desain,konsep di bidang siber dan sandi yang sudah dimanfaatkan 

secara nyata oleh stakeholder dan memperoleh pengakuan dari LIPI 
10. Buku/tulisan popular yang diterbitkan dan dimanfaatkan 
11. Buku/majalah terakreditasi/majalah semi populer yang memuat makalah iptek 

hasil penelitian 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 

Widyaiswara Madya memerlukan pengetahuan tentang prinsip, konsep, 
dan metodologi pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif yang dasar 
namun perlu ditambah dengan keterampilan yang diperoleh melalui 
pengalaman mengerjakan sendiri pekerjaan yang berulang, atau 
pengembangan pengetahuan profesional atau pengetahuan administratif yang 
diperoleh melalui pengalaman atau lulus sarjana yang relevan, yang 
memberikan keahlian dalam pelaksanaan tugas, operasi dan prosedur 
pekerjaan yang secara signifikan lebih sulit dan rumit. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Widyaiswara Madya diberikan tugas dengan tujuan, prioritas, dan batas 
waktu yang ditentukan, dan membantu pegawai pada situasi yang tidak lazim 
dan belum ada contoh yang jelas. Widyaiswara Madya merencanakan dan 
melaksanakan langkah-langkah yang sesuai dan menangani masalah dan 
deviasi pekerjaan sesuai dengan instruksi, kebijakan, latihan sebelumnya, atau 
praktek yang berlaku. Pekerjaan yang telah selesai biasanya dievaluasi untuk 
kesesuaian teknik, kelayakan dan kesesuaian pada kebijakan dan persyaratan. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-3 = 275) 

Widyaiswara Madya dalam bekerja menggunakan pedoman yang telah 
tersedia tapi tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada pekerjaan atau 
mempunyai gap (kesenjangan) dalam spesifikasi. Widyaiswara Madya 
menggunakan pertimbangan dalam menginterpretasikan dan 
mengadaptasikan pedoman seperti kebijakan lembaga, peraturan, dan langkah 
kerja untuk penerapan pada masalah atau kasus tertentu. Widyaiswara Madya 
menganalisa hasil dan merekomendasikan perubahan. 



 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-4 = 225) 

Pekerjaan Widyaiswara Madya mencakup berbagai tugas yang 
membutuhkan berbagai macam proses dan metode yang berbeda dan tidak 
berhubungan, seperti tugas yang berhubungan dengan bidang pekerjaan 
administratif atau bidang pekerjaan profesional. Keputusan mengenai apa yang 
harus dilakukan, membutuhkan penilaian dari keadaan yang tidak lazim, variasi 
pendekatan, dan data yang tidak lengkap atau yang bermasalah. Pekerjaan 
mempersyaratkan beberapa keputusan tentang penginterpretasian data yang 
sangat besar, perencanaan kerja, atau penyempurnaan metode dan teknik 
yang akan digunakan. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Pekerjaan Widyaiswara Madya meliputi perlakuan terhadap berbagai 
macam masalah, pertanyaan, atau situasi konvensional sesuai dengan kriteria 
yang ditetapkan. Hasil kerja atau jasa mempengaruhi desain atau operasi dari 
sistem, program, atau peralatan; kelayakan kegiatan seperti investigasi 
lapangan, pengetesan operasi, atau hasil penelitian; atau kondisi sosial, fisik, 
dan ekonomi masyarakat. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Widyaiswara Madya memiliki hubungan kerja dengan pegawai di dalam 
lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Tujuan hubungan adalah 
koordinasi penyusunan dan pengumpulan dokumen mengenai bidang tugas 
kerja unit yang berada di luar organisasi. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Widyaiswara Madya untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi terkait bidang tugas 
dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. 
Fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan 
yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Widyaiswara Madya merupakan pekerjaan menetap yang dapat 
dilakukan dengan duduk dengan nyaman, meskipun terkadang berjalan, 
berdiri, menunduk, mengangkat dan membawa benda 

 
 

I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 
Lingkungan Widyaiswara Madya membawa resiko dan ketidaknyamanan 

tingkat rendah yang membutuhkan tindakan pencegahan keamanan standar, 
antara lain penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, 
menghindari licin dan jatuh serta pengamatan peraturan kebakaran. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Widyaiswara Madya 
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 275 
  

Tingkat faktor  3- 3 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 225 

  
Tingkat faktor  4- 4 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1930 

  

  

Kelas Jabatan 11   (1855-2100) 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya  
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mengelola laboratorium melalui serangkaian kegiatan perancangan kegiatan 
laboratorium, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, 
pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja 
laboratorium, dan pengembangan kegiatan laboratorium baik untuk pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun program tahunan, program inovatif, dan subprogram inovatif 

pengelolaan laboratorium 
2. Merancang program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan peralatan 

kategori 3 dan bahan khusus 
3. Menyusun program pemeriksaan kalibrasi dan tindak lanjut hasil evaluasi 

penggunaan peralatan kategori 3 dan bahan khusus 
4. Menyusun kebutuhan peralatan kategori 3 pada kegiatan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 
5. Menyusun SOP untuk pengoperasian, pemeliharaan, pemeriksaan, 

kalibrasi/tera, uji fungsi/uji untuk kerja, dan praktikum yang menggunakan 
peralatan kategori 3 dan bahan khusus 

6. Memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan 
kategori 3 dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

7. Melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam 
skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan khusus 
pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

8. Melakukan verifikasi dan memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil 
pengecekan kinerja peralatan kategori 3 dan bahan khusus pada kegiatan 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

9. Menguji dan memverifikasi untuk kerja peralatan kategori 3 pada 
penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat 

10. Melakukan interpretasi dan menyimpulkan data hasil pengujian/kalibrasi, 
atau produk laboratorium 

11. Melakukan pengambilan dan pengujian sampel di lapangan, kalibrasi alat, 
dan/atau produksi dalam skala terbatas pada kegiatan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 3 dan 
bahan khusus 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketelitian menyusun kebutuhan peralatan kategori 3 dan bahan umum 

maupun khusus 
2. Ketepatan menyusun SOP 



3. Ketepatan memberikan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 dan 
penggunaan bahan umum maupun khusus 

4. Ketepatan dalam memverifikasi, validasi dan pengujian kegiatan di 
laboratorium 

5. Kecepatan mengembangkan metode kegiatan di laboratorium 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen program tahunan, program inovatif, dan subprogram inovatif 

pengelolaan laboratorium 
2. Dokumen program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan peralatan 

kategori 3 dan bahan khusus 
3. Dokumen program pemeriksaan kalibrasi dan tindak lanjut hasil evaluasi 

penggunaan peralatan kategori 3 dan bahan khusus 
4. Dokumen kebutuhan peralatan kategori 3 pada kegiatan pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat 
5. Dokumen SOP untuk pengoperasian, pemeliharaan, pemeriksaan, 

kalibrasi/tera, uji fungsi/uji untuk kerja, dan praktikum yang menggunakan 
peralatan kategori 3 dan bahan khusus 

6. Laporan pelaksanaan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 dan 
penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat 

7. Laporan pelaksanaan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi 
dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan 
khusus pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat 

8. Laporan verifikasi dan validasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil 
pengecekan kinerja peralatan kategori 3 dan bahan khusus pada kegiatan 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

9. Laporan pengujian dan verifikasi untuk kerja peralatan kategori 3 pada 
penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat 

10. Laporan pelaksaan interpretasi dan menyimpulkan data hasil 
pengujian/kalibrasi, atau produk laboratorium 

11. Laporan pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel di lapangan, 
kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas pada kegiatan penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 3 dan 
bahan khusus 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya memerlukan pengetahuan 
tentang prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan profesional atau pekerjaan 
administratif yang dasar namun perlu ditambah dengan keterampilan yang 
diperoleh melalui pengalaman mengerjakan sendiri pekerjaan yang berulang, 
atau pengembangan pengetahuan profesional atau pengetahuan administratif 
yang diperoleh melalui pengalaman atau lulus sarjana yang relevan, yang 
memberikan keahlian dalam pelaksanaan tugas, operasi dan prosedur 
pekerjaan yang secara signifikan lebih sulit dan rumit. 

 
 



B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 
Penyelia Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya memberikan tugas 

dengan tujuan, prioritas, dan batas waktu yang ditentukan, dan membantu 
pegawai pada situasi yang tidak lazim dan belum ada contoh yang jelas. 
Pegawai merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah yang sesuai dan 
menangani masalah dan deviasi pekerjaan sesuai dengan instruksi, kebijakan, 
latihan sebelumnya, atau praktek yang berlaku. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-3 = 275) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya menggunakan pedoman 
yang tersedia tapi tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada pekerjaan atau 
mempunyai gap (kesenjangan) dalam spesifikasi. Pegawai menggunakan 
pertimbangan dalam menginterpretasikan dan mengadaptasikan pedoman 
seperti kebijakan lembaga, peraturan, dan langkah kerja untuk penerapan pada 
masalah atau kasus tertentu. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-4 = 225) 

Pekerjaan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya mencakup 
berbagai tugas yang membutuhkan berbagai macam proses dan metode yang 
berbeda dan tidak berhubungan, seperti tugas yang berhubungan dengan 
bidang pekerjaan administratif atau bidang pekerjaan profesional. Keputusan 
mengenai apa yang harus dilakukan, membutuhkan penilaian dari keadaan 
yang tidak lazim, variasi pendekatan, dan data yang tidak lengkap atau yang 
bermasalah. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Pekerjaan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya meliputi perlakuan 
terhadap berbagai macam masalah, pertanyaan, atau situasi konvensional 
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hasil kerja atau jasa mempengaruhi 
desain atau operasi dari sistem, program, atau peralatan; kelayakan kegiatan 
seperti investigasi lapangan, pengetesan operasi, atau hasil penelitian; atau 
kondisi sosial, fisik, dan ekonomi masyarakat. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya memiliki hubungan dengan 
pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Pegawai 
yang dihubungi biasanya berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, antara 
lain perwakilan dari berbagai tingkat dalam suatu lembaga, seperti kantor 
pusat, kantor regional, kantor distrik atau kantor lapangan atau kantor 
pelaksana lainnya. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya adalah 
untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi 
tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi 
bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya tidak memiliki persyaratan 
fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 



I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 
Lingkungan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya membawa resiko 

dan ketidaknyamanan tingkat rendah yang membutuhkan tindakan 
pencegahan keamanan standar, antara lain penggunaan praktek kerja yang 
aman pada peralatan kantor, menghindari licin dan jatuh serta pengamatan 
peraturan kebakaran. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 275 
  

Tingkat faktor  3- 3 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 225 

  
Tingkat faktor  4- 4 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1930 

  

  

Kelas Jabatan 11   (1855-2100) 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Komputer Ahli Madya  
Unit Kerja  : Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan penyusunan kebijakan sistem informasi yang meliputi 
perancangan dan pengembangan kebijakan sistem informasi sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan diskusi dalam rangka integrasi sistem informasi keseluruhan 
2. Mengidentifikasi kebutuhan pemakai dalam hal output, data, dan kinerja 

program 
3. Membuat spesifikasi peralatan teknologi informasi yang diperlukan 
4. Membuat rancangan sistem informasi keseluruhan 
5. Meneliti dan mengusulkan metode pengembangan sistem informasi yang 

memberikan produktivitas kerja 
6. Mengembangkan dan atau meremajakan rancangan sistem informasi 

keseluruhan 
7. Memantau kinerja sistem informasi keseluruhan atau sistem informasi baru 

di lingkungan instansi 
8. Memantau dan menilai kinerja sistem komputer yang telah dikembangkan 
9. Menentukan penggunaan sistem komputer dan sistem jaringan komputer 

untuk meningkatkan produktivitas 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan kesesuaian identifikasi kebutuhan pemakai dalam hal 

output, data, dan kinerja program 
2. Kelancaran dan kesesuaian pembuatan rancangan sistem informasi 

keseluruhan 
3. Kesesuaian konsep program pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi 

informasi 
4. Ketepatan kebutuhan alokasi sumber daya teknologi informasi bagi unit-unit 

kerja 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Konsep integrasi sistem informasi keseluruhan 
2. Hasil identifikasi kebutuhan pemakai dalam hal output, data, dan kinerja 

program 
3. Daftar spesifikasi peralatan teknologi informasi yang diperlukan 
4. Rancangan sistem informasi keseluruhan 
5. Konsep metode pengembangan sistem informasi yang memberikan 

produktivitas kerja 
6. Laporan kegiatan mengembangkan dan atau meremajakan rancangan sistem 

informasi keseluruhan 



7. Laporan kegiatan memantau kinerja sistem informasi keseluruhan atau sistem 
informasi baru di lingkungan instansi 

8. Laporan kegiatan memantau dan menilai kinerja sistem komputer yang telah 
dikembangkan 

9. Rekomendasi penggunaan sistem komputer dan sistem jaringan komputer 
untuk meningkatkan produktivitas 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 

Pendidikan dari Pranata Komputer Ahli Madya diperoleh dari pendidikan 
diatas sarjana yang berkaitan dengan prinsip, konsep dan metodologi 
pekerjaan serta keterampilan dalam penerapan pengetahuan untuk 
melaksanakan tugas, operasi atau prosedur dasar. Pranata Komputer Madya 
juga harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui 
pengalaman mengerjakan sendiri pekerjaan yang berulang. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Penyelia memberikan tugas kepada Pranata Komputer Ahli Madya dengan 
tujuan, prioritas, dan batas waktu yang ditentukan, serta membantu pegawai 
lain pada situasi yang tidak lazim dan belum ada contoh yang jelas. Selain itu 
Pranata Komputer Ahli Madya harus merencanakan dan melaksanakan 
langkah-langkah yang sesuai dan menangani masalah dan deviasi pekerjaan 
sesuai dengan instruksi, kebijakan, latihan sebelumnya atau praktek yang 
berlaku.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-3 = 275) 

Pranata Komputer Ahli Madya tidak dapat sepenuhnya menerapkan 
pedoman yang ada pada pekerjaan karena terkadang mempunyai gap 
(kesenjangan) dalam spesifikasinya. Oleh karena itu, Pranata Komputer Ahli 
Madya menggunakan pertimbangan dalam menginterpretasikan dan 
mengadaptasikan pedoman seperti kebijakan lembaga, peraturan dan langkah 
kerja untuk penerapan pada masalah atau kasus tertentu. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-4 = 225) 

Pekerjaan Pranata Komputer Ahli Madya mecakup berbagai tugas yang 
membutuhkan berbagai macam proses dan metode yang berbeda dan tidak 
saling berhubungan. Pranata Komputer Ahli Madya juga harus dapat 
melakukan pendekatan dari data-data yang ada untuk melakukan pengambilan 
keputusan. Selain itu Pranata Komputer Ahli Madya juga dituntut untuk dapat 
membuat perencanaan kerja serta melakukan penyempurnaan metode dan 
teknik yang akan digunakan atau diimplementasikan. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Pekerjaan Pranata Komputer Ahli Madya meliputi perlakuan terhadap 
berbagai masalah maupun pertanyaan terkait dengan persandian. Selain itu, 
hasil kerja atau jasa Pranata Komputer Ahli Madya mempengaruhi desain atau 
operasi dari sistem yang sedang dikembangkan dan pengujian atau hasil 
penelitian. 

 
 



F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 
Pranata Komputer Ahli Madya memiliki hubungan dengan pegawai di dalam 

lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Pegawai yang dihubungi 
biasanya berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, antara lain perwakilan 
dari berbagai tingkat dalam suatu lembaga tetapi tetap memiliki korelasi 
dengan tugasnya, seperti kantor pusat, kantor regional, atau kantor pelaksana 
lainnya. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

. Tujuan hubungan yang dilakukan Pranata Komputer Ahli Madya adalah 
untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi 
tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut, baik yang mudah dimengerti maupun 
yang bersifat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Pranata Komputer Ahli Madya merupakan pekerjaan menetap 
yang dapat dilakukan dengan duduk dengan nyaman, meskipun terkadang 
berjalan, berdiri, menunduk, mengangkat dan membawa benda. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Pranata Komputer Ahli Madya membawa resiko dan 
ketidaknyamanan tingkat rendah yang membutuhkan tindakan pencegahan 
keamanan standar, antara lain penggunaan praktek kerja yang aman pada 
peralatan kantor, menghindari licin dan jatuh serta pengamatan peraturan 
kebakaran. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Komputer Ahli Madya 
Unit Kerja  : Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 275 
  

Tingkat faktor  3- 3 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 225 

  
Tingkat faktor  4- 4 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1930 

  

  

Kelas Jabatan 11   (1855-2100) 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Humas Ahli Madya 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi 
perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan 
internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi 
dan kehumasan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun program pelayanan informasi dan kehumasan, sebagai ketua 
2. Mengevaluasi pelaksanaan strategi dan model pelayanan informasi dan 

kehumasan 
3. Menyusun informasi strategis pemerintah, sebagai ketua 
4. Menyusun briefing note untuk pimpinan 
5. Menganalisis konten media terpilih serta isu publik 
6. Memberikan konsultasi, advokasi, atau negosiasi pada pelayanan informasi 

dan kehumasan 
7. Mengevaluasi pelaksanaan penyediaan dan penyebaran informasi 
8. Menyelenggarakan kegiatan pertemuan dengan kalangan media atau pers 

sebagai narasumber 
9. Mengikuti seminar, lokakarya, pertemuan yang terkait dengan pelayanan 

informasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) atau pertemuan 
sejenis sebagai narasumber 

10. Melaksanakan kegiatan kunjungan jurnalistik sebagai pemandu serta 
evaluasi penyelenggaraankunjungan jurnalistik sebagai ketua 

11. Memberikan ceramah dalam rangka pelaksanaan hubungan eksternal 
12. Melakukan pelayanan advokasi penanganan kasus hubungan eksternal 
13. Mengevaluasi penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya, atau 

pertemuan sejenis internasional 
14. Menyusun konsep strategi pelayanan informasi dan kehumasan 
15. Mengembangkan standar dan sistem layanan informasi dan kehumasan 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Keakuratan dan kesesuaian pelaksanaan strategi dan model pelayanan 
informasi dan kehumasan 

2. Kelancaran dan ketepatan konsultasi, advokasi atau negosiasi pada 
pelayanan informasi dan kehumasan 

3. Ketepatan dalam menganalisis standar dan sistem layanan informasi dan 
kehumasan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Rancangan program pelayanan informasi dan kehumasan 
2. Hasil evaluasi pelaksanaan strategi dan model pelayanan informasi dan 

kehumasan 



3. Rancangan informasi strategis pemerintah 
4. Rancangan briefing note untuk pimpinan 
5. Hasil evaluasi konten media terpilih serta isu publik 
6. Hasil konsultasi, advokasi, atau negosiasi pada pelayanan informasi dan 

kehumasan 
7. Hasil evaluasi pelaksanaan penyediaan dan penyebaran informasi 
8. Laporan kegiatan pertemuan dengan kalangan media atau pers sebagai 

narasumber 
9. Laporan hasil mengikuti seminar, lokakarya, pertemuan yang terkait dengan 

pelayanan informasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) atau 
pertemuan sejenis sebagai narasumber 

10. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kunjungan jurnalistik sebagai pemandu 
serta evaluasi penyelenggaraankunjungan jurnalistik sebagai ketua 

11. Laporan hasil ceramah dalam rangka pelaksanaan hubungan eksternal 
12. Laporan hasil pelayanan advokasi penanganan kasus hubungan eksternal 
13. Hasil evaluasi penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya, atau 

pertemuan sejenis internasional 
14. Rancangan konsep strategi pelayanan informasi dan kehumasan 
15. Rancangan pengembangan standar dan sistem layanan informasi dan 

kehumasan 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 

Pranata Humas Ahli Madya memerlukan pengetahuan tentang prinsip, 
konsep, dan metodologi pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif 
yang dasar namun perlu ditambah dengan keterampilan yang diperoleh melalui 
pengalaman mengerjakan sendiri pekerjaan yang berulang, atau 
pengembangan pengetahuan profesional atau pengetahuan administratif yang 
diperoleh melalui pengalaman atau lulus sarjana yang relevan, yang 
memberikan keahlian dalam pelaksanaan tugas, operasi dan prosedur 
pekerjaan yang secara signifikan lebih sulit dan rumit. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Pranata Humas Ahli Madya diberikan tugas dengan tujuan, prioritas, dan 
batas waktu yang ditentukan, dan membantu pegawai pada situasi yang tidak 
lazim dan belum ada contoh yang jelas. Pranata Humas Ahli Madya 
merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah yang sesuai dan 
menangani masalah dan deviasi pekerjaan sesuai dengan instruksi, kebijakan, 
latihan sebelumnya, atau praktek yang berlaku. Pekerjaan yang telah selesai 
biasanya dievaluasi untuk kesesuaian teknik, kelayakan dan kesesuaian pada 
kebijakan dan persyaratan. 

 
 

C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-3 = 275) 
Pranata Humas Ahli Madya dalam bekerja menggunaka pedoman yang 

telah tersedia tapi tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada pekerjaan. Pranata 
Humas Ahli Madya menggunakan pertimbangan dalam menginterpretasikan 
dan mengadaptasikan pedoman seperti kebijakan lembaga, peraturan, dan 
langkah kerja untuk penerapan pada masalah atau kasus tertentu. Pranata 
Humas Ahli Madya menganalisa hasil dan merekomendasikan perubahan. 



. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-4 = 225) 

Pekerjaan Pranata Humas Ahli Madya mencakup berbagai tugas yang 
membutuhkan berbagai macam proses dan metode yang berbeda dan tidak 
berhubungan. Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, membutuhkan 
penilaian dari keadaan yang tidak lazim, variasi pendekatan, dan data yang 
tidak lengkap atau yang bermasalah. Pekerjaan mempersyaratkan beberapa 
keputusan tentang penginterpretasian data yang sangat besar, perencanaan 
kerja, atau penyempurnaan metode dan teknik yang akan digunakan. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Pekerjaan Pranata Humas Ahli Madya meliputi perlakuan terhadap 
berbagai macam masalah, pertanyaan, atau situasi konvensional sesuai 
dengan kriteria yang ditetapkan. Hasil kerja atau jasa mempengaruhi desain 
atau operasi dari sistem, program, atau peralatan; kelayakan kegiatan seperti 
investigasi lapangan, pengetesan operasi, atau hasil penelitian; atau kondisi 
sosial, fisik, dan ekonomi masyarakat. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Pranata Humas Ahli Madya memiliki hubungan kerja dengan pegawai di 
dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Tujuan hubungan 
adalah koordinasi penyusunan dan pengumpulan dokumen mengenai bidang 
tugas kerja unit yang berada di luar organisasi. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

. Tujuan hubungan dari Pranata Humas Ahli Madya memiliki hubungan kerja 
untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi 
terkait bidang tugas dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di 
luar unit organisasi. Fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti 
sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Pranata Humas Ahli Madya merupakan pekerjaan menetap yang 
dapat dilakukan dengan duduk dengan nyaman, meskipun terkadang berjalan, 
berdiri, menunduk, mengangkat dan membawa benda. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Pranata Humas Ahli Madya membawa resiko dan 
ketidaknyamanan tingkat rendah yang membutuhkan tindakan pencegahan 
keamanan standar, antara lain penggunaan praktek kerja yang aman pada 
peralatan kantor, menghindari licin dan jatuh serta pengamatan peraturan 
kebakaran. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Humas Ahli Madya 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 275 
  

Tingkat faktor  3- 3 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 225 

  
Tingkat faktor  4- 4 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1930 

  

  

Kelas Jabatan 11   (1855-2100) 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Perencana Madya 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengkajian, perumusan, penyusunan, dan analisis perencanaan 
program dan kebijakan organisasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan sebagai 
pedoman organisasi dalam melaksanakan pekerjaan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengkaji hasil-hasil pengujian model dalam rangka perumusan alternatif 

kebijakan 
2. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan 

kebijakan sektoral dan strategis jangka menengah serta program strategis 
jangka menengah 

3. Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang 
diperlukan dalam perencanaan kebijakan dan program strategis serta 
proyek multi sektoral 

4. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan 
kebijakan dan program strategis serta proyek multi sektoral 

5. Melakukan analisis penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Unit 
Kerja sesuai prosedur yang berlaku 

6. Menganalisis konsep dan melakukan pembahasan usulan Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan/atau APBN-P serta revisi DIPA untuk 
Unit Kerja 

7. Menganalisis RKA BSSN sesuai dengan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran 
(sementara) dan Pagu Alokasi Anggaran (definitif) untuk Unit Kerja 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian dan keefektifan perumusan alternatif kebijakan 
2. Kesesuaian perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang 

diperlukan dalam perencanaan 
3. Kesesuaian penyusunan RKT Unit Kerja 
4. Kesesuaian RKA BSSN 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan kajian hasil-hasil pengujian model dalam rangka perumusan alternatif 

kebijakan 
2. Hasil perumusan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan 

kebijakan sektoral dan strategis jangka menengah serta program strategis 
jangka menengah 

3. Hasil penyusunan perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang 
diperlukan dalam perencanaan  kebijakan dan program strategis serta proyek 
multi sektoral 

4. Saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijakan 
dan program strategis serta proyek multi sektoral 



5. Hasil analisis penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Unit Kerja sesuai 
prosedur yang berlaku 

6. Dokumen konsep dan melakukan pembahasan usulan Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan/atau APBN-P serta revisi DIPA untuk Unit 
Kerja 

7. Dokumen RKA BSSN sesuai dengan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran 
(sementara) dan Pagu Alokasi Anggaran (definitif) untuk Unit Kerja 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 

Perencana Madya memerlukan pengetahuan tentang prinsip, konsep, dan 
metodologi pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif yang dasar 
namun perlu ditambah dengan keterampilan yang diperoleh melalui 
pengalaman mengerjakan sendiri pekerjaan yang berulang, atau 
pengembangan pengetahuan profesional atau pengetahuan administratif yang 
diperoleh melalui pengalaman atau lulus sarjana yang relevan, yang 
memberikan keahlian dalam pelaksanaan tugas, operasi dan prosedur 
pekerjaan yang secara signifikan lebih sulit dan rumit. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Pada jabatan Perencana Madya, Penyelia memberikan tugas dengan 
tujuan, prioritas, dan batas waktu yang ditentukan, dan membantu pegawai 
pada situasi yang tidak lazim dan belum ada contoh yang jelas. Pegawai 
merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah yang sesuai dan 
menangani masalah dan deviasi pekerjaan sesuai dengan instruksi, kebijakan, 
latihan sebelumnya, atau praktek yang berlaku. Pekerjaan yang telah selesai 
biasanya dievaluasi untuk kesesuaian teknik, kelayakan dan kesesuaian pada 
kebijakan dan persyaratan. Metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil 
akhir biasanya tidak ditinjau secara terperinci. 

 
 

C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-3 = 275) 
Pada jabatan Perencana Madya sejumlah pedoman tersedia tapi tidak 

sepenuhnya dapat diterapkan pada pekerjaan atau mempunyai gap 
(kesenjangan) dalam spesifikasi. Pegawai menggunakan pertimbangan dalam 
menginterpretasikan dan mengadaptasikan pedoman seperti kebijakan 
lembaga, peraturan, dan langkah kerja untuk penyusunan rencana organisasi. 
Pegawai menganalisa hasil dan merekomendasikan perubahan. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-4 = 225) 

Pada jabatan Perencana Madya, pekerjaan mencakup berbagai tugas yang 
membutuhkan berbagai macam proses dan metode yang berbeda dan tidak 
berhubungan, seperti tugas yang berhubungan dengan bidang pekerjaan 
administratif atau bidang pekerjaan profesional. Keputusan mengenai apa yang 
harus dilakukan, membutuhkan penilaian dari keadaan yang tidak lazim, variasi 
pendekatan, dan data yang tidak lengkap atau yang bermasalah. Pekerjaan 
mempersyaratkan beberapa keputusan tentang penginterpretasian data yang 
sangat besar, perencanaan kerja, atau penyempurnaan metode dan teknik 
yang akan digunakan. 

 



E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 
Pada jabatan Perencana Madya, Pekerjaan meliputi perlakuan terhadap 

berbagai macam masalah, pertanyaan, atau situasi konvensional sesuai 
dengan kriteria yang ditetapkan. Hasil kerja atau jasa mempengaruhi desain 
atau operasi dari sistem, program, atau peralatan; kelayakan kegiatan seperti 
investigasi lapangan, pengetesan operasi, atau hasil penelitian; atau kondisi 
sosial, fisik, dan ekonomi masyarakat. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Perencana Madya memiliki hubungan kerja dengan pegawai di dalam 
lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Tujuan hubungan adalah 
koordinasi penyusunan dan pengumpulan dokumen mengenai bidang tugas 
kerja unit yang berada di luar organisasi. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Pada jabatan Perencana Madya, tujuan hubungan adalah untuk 
merencanakan, mengkoordinasikan, atau mengarahkan pekerjaan atau untuk 
memecahkan masalah dengan mempengaruhi atau memotivasi individu atau 
kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan yang pada dasarnya 
mempunyai sikap bekerjasama. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Perencana Madya merupakan pekerjaan menetap yang dapat 
dilakukan dengan duduk dengan nyaman, meskipun terkadang berjalan, 
berdiri, menunduk, mengangkat dan membawa benda. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Perencana Madya membawa resiko dan ketidaknyamanan 
tingkat rendah yang membutuhkan tindakan pencegahan keamanan standar, 
antara lain penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, 
menghindari licin dan jatuh serta pengamatan peraturan kebakaran. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Perencana Madya 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 275 
  

Tingkat faktor  3- 3 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 225 

  
Tingkat faktor  4- 4 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1930 

  

  

Kelas Jabatan 11   (1855-2100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretraris Utama 
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 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Perekayasa Madya 
Unit Kerja  : Pusat Pengkajian Pengembangan Teknologi Keamanan Siber 
     dan Sandi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan penyusunan kebijakan pada bidang penelitian terapan, 
pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh PNS 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan Diskusi dalam menentukan alternatif metoda kalkulasi 
2. Membuat dan menyajikan Spesifikasi metoda alternatif 
3. Memantau Kinerja kinerja hasil desain awal 
4. Mengembangkan Metoda optimasi 
5. Mengembangkan Hasil desain awal menjadi desain rinci 
6. Mengembangkan Metoda iterasi desain 
7. Mengevaluasi Penurunan persamaan matematik/ modelling 
8. Menganalisis dan mengevaluasi deskritisasi persamaan 
9. Menganalisis dan mengevaluasi metoda pemecahan persamaan 
10. Mengembangkan beberapa alternatif jenis peralatan pengujian 
11. Mengevaluasi metoda dan strategi pengujian 
12. Mengevaluasi metoda interpretasi hasil pengujian 
13. Menganalisis dan mengevaluasi pemilihan dan penetapan sasaran 

eksplorasi 
14. Mengevaluasi pemilihan dan penetapan sasaran observasi 
15. Melaksanakan metoda observasi 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Ketepatan dan kesesuaian identifikasi kebutuhan pemakai dalam hal 
output, data, dan kinerja hasil desain awal 

2. Kelancaran dan kesesuaian pembuatan rancangan metode iterasi desain 
3. Kesesuaian dalam pemilihan dan penetapan sasaran eksplorasi 
4. Ketepatan metode observasi 
5. Ketepatan dalam pelaksanaan metode modifikasi produk 
6. Kesesuaian dalam menentukan persyaratan kelayakan 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan alternatif metoda kalkulasi 
2. Dokumen spesifikasi metoda alternatif 
3. Laporan kinerja hasil desain awal 
4. Laporan hasil pengembangan metode optimasi 
5. Laporan hasil desain awal menjadi desain rinci 
6. Laporan metoda iterasi desain 
7. Dokumen persamaan matematik/ modelling 
8. Laporan deskritisasi persamaan 
9. Dokumen metoda pemecahan persamaan 



10. Dokumen beberapa alternatif jenis peralatan pengujian 
11. Dokumen metoda dan strategi pengujian 
12. Dokumen metoda interpretasi hasil pengujian 
13. Laporan pemilihan dan penetapan sasaran eksplorasi 
14. Laporan pemilihan dan penetapan sasaran observasi 
15. Laporan metoda observasi 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 
Perekayasa Madya dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki 

pengetahuan praktis dengan cakupan yang luas tentang metode, teknik, prinsip 
dan praktek yang serupa untuk pekerjaan profesional yang sempit dan 
keterampilan dalam penerapan pengetahuan tersebut dalam pekerjaan desain 
dan perencanaan yang sulit. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Perekayasa Madya diselia oleh penyelia dalam bidang tujuan, prioritas, dan 
batas waktu yang ditentukan, dan membantu pegawai pada situasi yang tidak 
lazim dan belum ada contoh yang jelas. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-3 = 275) 

Perekayasa Madya memiliki pedoman tapi tidak sepenuhnya dapat 
diterapkan pada pekerjaan atau mempunyai gap (kesenjangan) dalam 
spesifikasi. Perekayasa Madya menggunakan pertimbangan dalam 
menginterpretasikan dan mengadaptasikan pedoman seperti kebijakan 
lembaga, peraturan, dan langkah kerja untuk penerapan pada masalah atau 
kasus tertentu. Perekayasa Madya menganalisa hasil dan merekomendasikan 
perubahan. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-4 = 225) 

Perekayasa Madya memiliki berbagai tugas yang membutuhkan berbagai 
macam proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan, seperti tugas 
yang berhubungan dengan bidang pekerjaan administratif atau bidang 
pekerjaan profesional. Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, 
membutuhkan penilaian dari keadaan yang tidak lazim, variasi pendekatan, 
dan data yang tidak lengkap atau yang bermasalah. Pekerjaan 
mempersyaratkan beberapa keputusan tentang penginterpretasian data yang 
sangat besar, perencanaan kerja, atau penyempurnaan metode dan teknik 
yang akan digunakan. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Perekayasa Madya memiliki pekerjaan yang meliputi perlakuan terhadap 
berbagai macam masalah, pertanyaan, atau situasi konvensional sesuai 
dengan kriteria yang ditetapkan. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Perekayasa Madya memiliki hubungan dengan pegawai di dalam lembaga 
yang sama tetapi di luar unit organisasi. 

 
 



G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-2 = 50) 
Tujuan hubungan Perekayasa Madya adalah untuk memperoleh, 

mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tentang kepegawaian 
dalam unit organisasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Perekayasa Madya tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan 
untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Perekayasa Madya membawa resiko dan ketidaknyamanan 
tingkat rendah yang membutuhkan tindakan pencegahan keamanan standar, 
antara lain penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, 
menghindari licin dan jatuh serta pengamatan peraturan kebakaran. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Perekayasa Madya 
Unit Kerja  : Pusat Pengkajian Pengembangan Teknologi Keamanan Siber 
     dan Sandi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 275 
  

Tingkat faktor  3- 3 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 225 

  
Tingkat faktor  4- 4 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 50 

  
Tingkat faktor  7- 2 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1960 

  

  

Kelas Jabatan 11   (1855-2100) 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan perumusan, penyempurnaan, dan analisis rancangan peraturan 
perundang-undangan dan produk hukum lainnya sesuai dengan aturan yang 
berlaku untuk mendukung program kerja organisasi di bidang perundang-
undangan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Merumuskan dan menyempurnakan konsep awal usul prakarsa dalam 

rangka menyiapkan konsep usul prakarsa penyusunan peraturan 
perundang-undangan 

2. Menyempurnakan naskah hasil telaahan usul penyusunan peraturan 
perundang-undangan dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan 
perundang-undangan dari unit teknis 

3. Menyempurnakan konsep keterangan pimpinan instansi pusat atau daerah 
dalam rapat badan legislasi atau panitia legislasi/badan 
musyawarah/paripurna 

4. Menganalisis hasil sidang pembahasan tingkat panitia kerja 
5. Merumuskan dan menyempurnakan naskah akademik sesuai dengan 

format peraturan pembuatan naskah akademik 
6. Menelaah konsep dalam rangka menyusun keterangan/penjelasan, 

pandangan fraksi, jawaban dan/atau, sambutan singkat Pemerintah/DPR/ 
Pemerintah Daerah/DPRD 

7. Merumuskan hasil sidang Rancangan UndangUndang/Rancangan 
Peraturan Daerah tingkat panitia kerja 

8. Merumuskan dan menyempurnakan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan 
Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk 
Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah 
Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota 

9. Merumuskan dan meyempurnakan perjanjian, persetujuan, dan kontrak 
internasional, MoU, dan kontrak nasional/perjanjian kerjasama 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian dan keabsahan rancangan peraturan perundang-undangan 

dan produk hukum lainnya 
2. Kesesuaian dan keabsahan keterangan/penjelasan, pandangan fraksi, 

jawaban dan/atau, sambutan singkat Pemerintah/Dewan Perwakilan 
Rakyat/ Pemerintah Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

3. Kesesuaian dan keabsahan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, 
Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis/pedoman 
Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga 
Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota 



4. Kesesuaian dan keabsahan keterangan dan kesimpulan Pemerintah/DPR 
atas permohonan uji materiil di MK dan jawaban termohon atas 
permohonan uji materiil di MA serta gugatan dan jawaban gugatan PTUN 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen hasil perumusan dan penyempurnaan konsep awal usul prakarsa 
dalam rangka menyiapkan konsep usul prakarsa penyusunan peraturan 
perundang-undangan 

2. Dokumen hasil penyempurnaan naskah hasil telaahan usul penyusunan 
peraturan perundang-undangan dalam rangka menelaah usul penyusunan 
peraturan perundang-undangan dari unit teknis 

3. Dokumen penyempurnaan konsep keterangan pimpinan instansi pusat atau 
daerah dalam rapat badan legislasi atau panitia legislasi/badan 
musyawarah/paripurna 

4. Dokumen analisis hasil sidang pembahasan tingkat panitia kerja 
5. Dokumen hasil perumusan dan penyempurnaan naskah akademik sesuai 

dengan format peraturan pembuatan naskah akademik 
6. Dokumen penelaahan konsep dalam rangka menyusun 

keterangan/penjelasan, pandangan fraksi, jawaban dan/atau, sambutan 
singkat Pemerintah/DPR/ Pemerintah Daerah/DPRD 

7. Dokumen hasil sidang Rancangan UndangUndang/Rancangan Peraturan 
Daerah tingkat panitia kerja 

8. Dokumen perumusan dan penyempurnaan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan 
Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk 
Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah 
Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota 

9. Dokumen perumusan dan penyempurnaan perjanjian, persetujuan, dan 
kontrak internasional, MoU, dan kontrak nasional/perjanjian kerjasama 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 

Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya memiliki pengetahuan 
praktis dengan cakupan yang luas tentang metode, teknik, prinsip dan praktek 
yang serupa untuk pekerjaan profesional yang sempit dan keterampilan dalam 
penerapan pengetahuan tersebut dalam pekerjaan desain dan perencanaan 
yang sulit. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Pada jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Penyelia 
memberikan tugas dengan tujuan, prioritas, dan batas waktu yang ditentukan, 
dan membantu pegawai pada situasi yang tidak lazim dan belum ada contoh 
yang jelas. Pegawai merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah yang 
sesuai dan menangani masalah dan deviasi pekerjaan sesuai dengan instruksi, 
kebijakan, latihan sebelumnya, atau praktek yang berlaku.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-3 = 275) 

Pedoman Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya tersedia tapi 
tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada pekerjaan atau mempunyai gap 
(kesenjangan) dalam spesifikasi. 

. 



D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-4 = 225) 
Pekerjaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya mencakup 

berbagai tugas yang membutuhkan berbagai macam proses dan metode yang 
berbeda dan tidak berhubungan, seperti tugas yang berhubungan dengan 
bidang pekerjaan administratif atau bidang pekerjaan profesional. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Pada jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, 
Pekerjaan meliputi perlakuan terhadap berbagai macam masalah, pertanyaan, 
atau situasi konvensional sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hasil kerja 
atau jasa mempengaruhi desain atau operasi dari sistem, program, atau 
peralatan; kelayakan kegiatan seperti investigasi lapangan, pengetesan 
operasi, atau hasil penelitian; atau kondisi sosial, fisik, dan ekonomi 
masyarakat. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya memiliki hubungan 
dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. 
Pegawai yang dihubungi biasanya berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, 
antara lain perwakilan dari berbagai tingkat dalam suatu Lembaga. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya 
adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau 
informasi tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau 
informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat 
teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya tidak memiliki 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya memiliki situasi kerja 
cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi pada tempat-tempat seperti, 
kantor, ruang rapat dan pelatihan. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 275 
  

Tingkat faktor  3- 3 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 225 

  
Tingkat faktor  4- 4 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1930 

  

  

Kelas Jabatan 11   (1855-2100) 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, 
manajemen kontrak dan manajemen informasi aset sesuai peraturan yang ada 
untuk mendukung pekerjaan organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan survey harga pasar, mengkaji dan menganalisis kewajaran 

harga untuk setiap item untuk tingkat lanjut 
2. Menyiapkan dokumen perencanaan pengelolaan pekerjaan pengadaan 

barang/jasa untuk tingkat lanjut 
3. Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa 

untuk tahapan perencanaan tingkat lanjut 
4. Melakukan komunikasi dan koordinasi pengadaan barang/jasa untuk 

tahapan perencanaan tingkat lanjut dan menyusun pelaporannya 
5. Melakukan tata kelola penataan dokumen pengadaan barang/jasa untuk 

tahapan perencanaan tingkat lanjut 
6. Melakukan evaluasi kinerja untuk tahapan perencanaan tingkat lanjut dan 

menyusun pelaporannya 
7. Menyusun HPS sesuai spesifikasi dan harga pasar untuk tingkat lanjut 
8. Menyusun jawaban atas sanggahan prakualifikasi / hasil peringkat teknis / 

hasil pelelangan untuk tingkat lanjut 
9. Melakukan klarifikasi dan negosiasi untuk tingkat lanjut 
10. Mengelola pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pengadaan 

barang/jasa untuk tahapan pemilihan penyedia tingkat lanjut 
11. Melakukan koordinasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan pemilihan 

penyedia tingkat lanjut dan menyusun pelaporannya 
12. Melakukan tata kelola penataan dokumen pengadaan barang/jasa untuk 

tahapan pemilihan penyedia tingkat lanjut 
13. Melakukan evaluasi kinerja untuk tahapan pemilihan penyedia tingkat lanjut 

dan menyusun pelaporannya 
14. Melaksanakan rangkaian program manajemen mutu pengadaan 

barang/jasa untuk tingkat lanjut 
15. Melaksanakan rangkaian program manajemen resiko pengadaan 

barang/jasa untuk tingkat lanjut 
16. Mengelola terjadinya perbedaan / perselisihan pelaksanaan kontrak 

berdasarkan alternative yang ditetapkan untuk tingkat lanjut 
17. Mengelola penanganan terjadinya kegagalan teknis pelaksanaan kontrak 

yang mengakibatkan pemutusan kontrak pengadaan barang/jasa sebelum 
masa kontrak berakhir untuk tingkat lanjut 

18. Mengelola pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pengadaan 
barang/jasa untuk tahapan manajemen kontrak tingkat lanjut 



19. Melakukan koordinasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan manajemen 
kontrak tingkat lanjut dan menyusun pelaporannya 

20. Melakukan tata kelola penataan dokumen pengadaan barang/jasa untuk 
tahapan manajemen kontrak tingkat lanjut 

21. Melakukan evaluasi kinerja untuk tahapan manajemen kontrak tingkat lanjut 
dan menyusun pelaporannya 

22. Menyusun daftar usulan pengadaan barang/jasa untuk aset yang adaa 
dalam rangka penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk 
tingkat lanjut 

23. Mengelola pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pengadaan 
barang/jasa untuk tahapan manajemen informasi asset tingkat lanjut 

24. Melakukan koordinasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan manajemen 
informasi asset tingkat lanjut dan menyusun pelaporannya 

25. Melakukan tata kelola penataan dokumen pengadaan barang/jasa untuk 
tahapan manajemen informasi asset tingkat lanjut 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian dan keabsahan rancangan peraturan perundang-undangan 

dan produk hukum lainnya 
2. Kesesuaian dan keabsahan keterangan/penjelasan, pandangan fraksi, 

jawaban dan/atau, sambutan singkat Pemerintah/Dewan Perwakilan 
Rakyat/ Pemerintah Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

3. Kesesuaian dan keabsahan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, 
Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis/pedoman 
Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga 
Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota 

4. Kesesuaian dan keabsahan keterangan dan kesimpulan Pemerintah/DPR 
atas permohonan uji materiil di MK dan jawaban termohon atas 
permohonan uji materiil di MA serta gugatan dan jawaban gugatan PTUN 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan pelaksanaan survey harga pasar, mengkaji dan menganalisis 
kewajaran harga untuk setiap item untuk tingkat lanjut 

2. Dokumen perencanaan pengelolaan pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk 
tingkat lanjut 

3. Laporan pelaksanaan pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa untuk 
tahapan perencanaan tingkat lanjut 

4. Laporan hasil komunikasi dan koordinasi pengadaan barang/jasa untuk 
tahapan perencanaan tingkat lanjut dan menyusun pelaporannya 

5. Dokumen tata kelola penataan pengadaan barang/jasa untuk tahapan 
perencanaan tingkat lanjut 

6. Hasil evaluasi kinerja untuk tahapan perencanaan tingkat lanjut dan menyusun 
pelaporannya 

7. HPS sesuai spesifikasi dan harga pasar untuk tingkat lanjut 
8. Dokumen jawaban atas sanggahan prakualifikasi / hasil peringkat teknis / hasil 

pelelangan untuk tingkat lanjut 
9. Laporan klarifikasi dan negosiasi untuk tingkat lanjut 
10. Laporan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pengadaan barang/jasa 

untuk tahapan pemilihan penyedia tingkat lanjut 



11. Hasil koordinasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan pemilihan penyedia 
tingkat lanjut dan menyusun pelaporannya 

12. Dokumen tata kelola dokumen pengadaan barang/jasa untuk tahapan 
pemilihan penyedia tingkat lanjut 

13. Hasil evaluasi kinerja untuk tahapan pemilihan penyedia tingkat lanjut dan 
menyusun pelaporannya 

14. Laporan pelaksanaan rangkaian program manajemen mutu pengadaan 
barang/jasa untuk tingkat lanjut 

15. Laporan pelaksanaan rangkaian program manajemen resiko pengadaan 
barang/jasa untuk tingkat lanjut 

16. Laporan terjadinya perbedaan / perselisihan pelaksanaan kontrak berdasarkan 
alternative yang ditetapkan untuk tingkat lanjut 

17. Laporan penanganan terjadinya kegagalan teknis pelaksanaan kontrak yang 
mengakibatkan pemutusan kontrak pengadaan barang/jasa sebelum masa 
kontrak berakhir untuk tingkat lanjut 

18. Laporan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pengadaan barang/jasa 
untuk tahapan manajemen kontrak tingkat lanjut 

19. Laporan koordinasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan manajemen kontrak 
tingkat lanjut dan menyusun pelaporannya 

20. Dokumen tata kelola dokumen pengadaan barang/jasa untuk tahapan 
manajemen kontrak tingkat lanjut 

21. Hasil evaluasi kinerja untuk tahapan manajemen kontrak tingkat lanjut dan 
menyusun pelaporannya 

22. Daftar usulan pengadaan barang/jasa untuk aset yang adaa dalam rangka 
penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk tingkat lanjut 

23. Laporan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pengadaan barang/jasa 
untuk tahapan manajemen informasi asset tingkat lanjut 

24. Hasil koordinasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan manajemen informasi 
asset tingkat lanjut dan menyusun pelaporannya 

25. Dokumen tata kelola penataan pengadaan barang/jasa untuk tahapan 
manajemen informasi asset tingkat lanjut 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 

Pengetahuan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Madya tentang 
prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan profesional yang diperoleh melalui 
pengalaman mengerjakan sendiri pekerjaan yang berulang. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Pada jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Madya diberikan 
tugas dengan tujuan, prioritas, dan batas waktu yang ditentukan, dan 
membantu pegawai pada situasi yang tidak lazim dan belum ada contoh yang 
jelas. Pegawai merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah yang 
sesuai dan menangani masalah dan deviasi pekerjaan sesuai dengan instruksi, 
kebijakan, latihan sebelumnya, atau praktek yang berlaku. Pekerjaan yang 
telah selesai biasanya dievaluasi untuk kesesuaian teknik, kelayakan dan 
kesesuaian pada kebijakan dan persyaratan. Metode yang digunakan untuk 
mendapatkan hasil akhir biasanya tidak ditinjau secara terperinci. 

 
 



C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-3 = 275) 
Pada Jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Madya memiliki 

pedoman tersedia tapi tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada pekerjaan atau 
mempunyai gap (kesenjangan) dalam spesifikasi. Pegawai menggunakan 
pertimbangan dalam menginterpretasikan dan mengadaptasikan pedoman 
seperti kebijakan lembaga, peraturan, dan langkah kerja untuk Pengadaan 
Barang dan Jasa. Pegawai menganalisa hasil dan merekomendasikan 
perubahan. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-4 = 225) 

Pekerjaan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Madya mencakup 
berbagai tugas yang membutuhkan berbagai macam proses dan metode yang 
berbeda dan tidak berhubungan, seperti tugas yang berhubungan dengan 
bidang pekerjaan administratif atau bidang pekerjaan profesional. Keputusan 
mengenai apa yang harus dilakukan, membutuhkan penilaian dari keadaan 
yang tidak lazim, variasi pendekatan, dan data yang tidak lengkap atau yang 
bermasalah. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Ruang lingkup pekerjaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Madya 
meliputi perlakuan terhadap berbagai macam masalah, pertanyaan, atau 
situasi konvensional sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hasil kerja atau 
jasa mempengaruhi desain atau operasi dari sistem, program, atau peralatan; 
kelayakan kegiatan seperti investigasi lapangan, pengetesan operasi, atau 
hasil penelitian; atau kondisi sosial, fisik, dan ekonomi masyarakat. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Pada Jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Madya memiliki 
hubungan kerja dilakukan dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi 
di luar unit organisasi. Pegawai yang dihubungi biasanya berbeda dalam 
fungsi, misi, dan jenis kerja, antara lain perwakilan dari berbagai tingkat dalam 
suatu lembaga, seperti kantor pusat, kantor regional, kantor distrik atau kantor 
lapangan atau kantor pelaksana lainnya. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Pada Jabatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Madya memiliki 
tujuan hubungan adalah untuk merencanakan, mengkoordinasikan, atau 
mengarahkan pekerjaan atau untuk memecahkan masalah dengan 
mempengaruhi atau memotivasi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan 
bersama dan yang pada dasarnya mempunyai sikap bekerjasama. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Madya tidak memiliki 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Madya memiliki situasi kerja 
cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi pada tempat-tempat seperti, 
kantor, ruang rapat dan pelatihan. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Madya 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 275 
  

Tingkat faktor  3- 3 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 225 

  
Tingkat faktor  4- 4 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1930 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Peneliti Madya 
Unit Kerja  : Pusat Pengkajian Pengembangan Teknologi Keamanan Siber 
     dan Sandi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Jabatan ini merupakan jabatan fungsional pada tingkat madya dalam jenjang 
fungsional peneliti. Jabatan ini berperan untuk membuat program rencana 
kegiatan penelitian dan pengembangan, pelaksanaan kegiatan penelitian, 
merumuskan konsep kebijakan nasional di bidang penelitian, penyusunan karya 
tulis ilmiah, melakukan pembinaan kepada pejabat peneliti dibawahnya, dan 
menyebarluaskan hasil penelitian kepada masyarakat atau stakeholder 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku penerbit internasional 

dan nasional 
2. Membuat karya ilmiah bagian dari buku penerbit internasional dan nasional 
3. Membuat karya tulis ilmiah, terbit dalam jurnal ilmiah internasional dan 

nasional terakreditasi 
4. Membuat karya tulis ilmiah, terbit dalam proceeding pertemuan ilmiah 

internasional dan nasional 
5. Membuat karya tulis ilmiah dalam majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi 
6. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran 

ilmiah,terbit  dalam majalah ilmiah internasional dan nasional terakreditasi 
7. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran 

ilmiah terbit dalam majalah ilmiah tidak terakreditasi 
8. Membuat karya ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak/belum 

dipublikasikan,berupa makalah yang diajukan dalam pertemuan ilmiah 
organisasi penelitian yang diikuti oleh minimal tiga instansi,dan tersimpan 
di perpustakaan lembaga litbang 

9. Menciptakan prototipe/desain,konsep di bidang siber dan sandi yang sudah 
dimanfaatkan secara nyata oleh stakeholder dan memperoleh pengakuan 
dari LIPI 

10. Menyusun buku/tulisan popular yang diterbitkan dan dimanfaatkan 
11. Menulis makalah iptek dalam kerangka pemasyarakatan hasil penelitian 

dalam buku/majalah terakreditasi/majalah semi populer 
12. Memimpin kelompok  peneliti  dan  terbit  langsung  dalam penelitian 
13. Menciptakan produk baru yang sudah dimanfaatkan oleh stakeholder dan 

memperoleh pengakuan LIPI 
14. Memberikan bimbingan/konsultasi teknis ilmiah kepada peneliti 
15. Menciptakan pilot project yang menghasilkan produk yang sudah 

dimanfaatkan oleh stake holder dan memperoleh pengakuan dari LIPI 
16. Menyusun dan menghasilkan suatu teori, konsep, proses/prosedur yang 

memiliki dampak sosial ekonomi secara internasional dan memperoleh 
pengakuan dari lembaga yang berwenang 
 



B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan kesesuaian bahan perencanaan kegiatan 
2. Keakuratan dan kesesuaian kegiatan penelitian 
3. Keakuratan dan kesesuaian karya tulis ilmiah 
4. Keakuratan dan kesesuaian perencanaan kegiatan penelitian 
5. Keakuratan dan kesesuaian pengembangan metode penelitian 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku penerbit internasional dan 

nasional 
2. Buku penerbit internasional dan nasional yang salah satu bagiannya 

mengandung hasil karya ilmiah 
3. Jurnal ilmiah internasional dan nasional terakreditasi yang memuat karya tulis 

ilmiah 
4. Proceeding pertemuan ilmiah internasional dan nasional yang mengandung 

hasil karya tulis ilmiah 
5. Majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi yang memuat karya tulis ilmiah 
6. Majalah ilmiah internasional dan nasional terakreditasi yang memuat hasil 

penelitian atau hasil pemikiran ilmiah 
7. Majalah ilmiah tidak terakreditasi yang memuat makalah/komunikasi pendek 

hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah 
8. Makalah yang diajukan dalam pertemuan ilmiah organisasi penelitian yang 

diikuti oleh minimal tiga instansi 
9. Prototipe/desain,konsep di bidang siber dan sandi yang sudah dimanfaatkan 

secara nyata oleh stakeholder dan memperoleh pengakuan dari LIPI 
10. Buku/tulisan popular yang diterbitkan dan dimanfaatkan 
11. Buku/majalah terakreditasi/majalah semi populer yang memuat makalah iptek 

hasil penelitian 
12. Laporan pelaksanaan tugas kelompok peneliti 
13. Produk baru yang sudah dimanfaatkan oleh stakeholder dan memperoleh 

pengakuan LIPI 
14. Laporan pelaksanaan bimbingan teknis 
15. Pilot project yang menghasilkan produk yang sudah dimanfaatkan oleh stake 

holder 
16. Teori, konsep, proses/prosedur yang memiliki dampak sosial ekonomi secara 

internasional 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 

Peneliti Madya dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki pengetahuan 
praktis dengan cakupan yang luas tentang metode, teknik, prinsip dan praktek 
yang serupa untuk pekerjaan profesional yang sempit dan keterampilan dalam 
penerapan pengetahuan tersebut dalam pekerjaan desain dan perencanaan 
yang sulit. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Peneliti Madya diselia oleh penyelia dalam bidang tujuan, prioritas, dan 
batas waktu yang ditentukan, dan membantu pegawai pada situasi yang tidak 
lazim dan belum ada contoh yang jelas. 

 



 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-3 = 275) 

Peneliti Madya memiliki pedoman tapi tidak sepenuhnya dapat diterapkan 
pada pekerjaan atau mempunyai gap (kesenjangan) dalam spesifikasi. Peneliti 
Madya menggunakan pertimbangan dalam menginterpretasikan dan 
mengadaptasikan pedoman seperti kebijakan lembaga, peraturan, dan langkah 
kerja untuk penerapan pada masalah atau kasus tertentu. Peneliti Madya 
menganalisa hasil dan merekomendasikan perubahan. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-4 = 225) 

Peneliti Madya memiliki berbagai tugas yang membutuhkan berbagai 
macam proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan, seperti tugas 
yang berhubungan dengan bidang pekerjaan administratif atau bidang 
pekerjaan profesional. Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, 
membutuhkan penilaian dari keadaan yang tidak lazim, variasi pendekatan, 
dan data yang tidak lengkap atau yang bermasalah. Pekerjaan 
mempersyaratkan beberapa keputusan tentang penginterpretasian data yang 
sangat besar, perencanaan kerja, atau penyempurnaan metode dan teknik 
yang akan digunakan. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Peneliti Madya memiliki pekerjaan yang meliputi perlakuan terhadap 
berbagai macam masalah, pertanyaan, atau situasi konvensional sesuai 
dengan kriteria yang ditetapkan. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Peneliti Madya memiliki hubungan dengan pegawai di dalam lembaga yang 
sama tetapi di luar unit organisasi. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

. Tujuan hubungan Peneliti Madya adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tentang kepegawaian 
dalam unit organisasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Peneliti Madya tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan 
untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Peneliti Madya membawa resiko dan ketidaknyamanan tingkat 
rendah yang membutuhkan tindakan pencegahan keamanan standar, antara 
lain penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari 
licin dan jatuh serta pengamatan peraturan kebakaran. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Peneliti Madya 
Unit Kerja  : Pusat Pengkajian Pengembangan Teknologi Keamanan Siber 
     dan Sandi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 275 
  

Tingkat faktor  3- 3 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 225 

  
Tingkat faktor  4- 4 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1930 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Auditor Ahli Madya 
Unit Kerja  : Inspektorat 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan perumusan kebijakan bidang pengawasan, penyusunan pedoman 
bidang pengawasan serta melaksanakan audit pada instansi pemerintah 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mendampingi atau memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan 

dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan 
2. Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, 

reviu, pemantauan, dan pengawasan lain) 
3. Melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan 
4. Melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan 
5. Membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Keberlangsungan kegiatan pendampingan keterangan ahli dalam proses 
penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan 

2. Kelancaran dalam pelaksanaan teknis kegiatan pengawasan 
3. Kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan pengorganisasian pengawasan 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus 

hasil pengawasan 
2. Laporan pelaksanaan teknis kegiatan pengawasan 
3. Laporan pelaksanaan kegiatan pengorganisasian pengawasan 
4. Laporan pelaksanaan kegiatan pengendalian pengawasan 
5. Laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 
Auditor Ahli Madya memiliki pengetahuan tentang prinsip, konsep, dan 

metodologi tentang audit dan keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman 
yang berulang, ditambah dengan pengembangan pengetahuan profesional 
atau pengetahuan administratif yang diperoleh melalui pengalaman atau lulus 
sarjana yang relevan, yang memberikan keahlian dalam pelaksanaan tugas. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Auditor Ahli Madya memberikan tugas dengan tujuan, prioritas, dan batas 
waktu yang ditentukan, dan membantu Auditor pada situasi yang tidak lazim 
dan belum ada contoh yang jelas. Auditor Ahli Madya merencanakan dan 
melaksanakan langkah-langkah yang sesuai dan menangani masalah dan 
deviasi pekerjaan sesuai dengan instruksi, kebijakan, atau praktek yang 
berlaku. 



 
 

C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-3 = 275) 
Auditor Ahli Madya menggunakan pedoman yang tersedia tapi tidak 

sepenuhnya dapat diterapkan pada pekerjaan atau mempunyai gap 
(kesenjangan) dalam spesifikasi. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-4 = 225) 

Auditor Ahli Madya memiliki pekerjaan yang mencakup berbagai tugas yang 
membutuhkan berbagai macam proses dan metode yang berbeda dan tidak 
berhubungan, seperti tugas yang berhubungan dengan bidang pekerjaan 
administratif atau bidang pekerjaan profesional. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Pekerjaan Auditor Ahli Madya meliputi perlakuan terhadap berbagai macam 
masalah, pertanyaan, atau situasi konvensional sesuai dengan kriteria yang 
ditetapkan. Hasil kerja Auditor mempengaruhi desain atau operasi dari sistem, 
program, atau peralatan. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Auditor Ahli Madya memiliki hubungan dengan pegawai di dalam lembaga 
yang sama tetapi di luar unit organisasi. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-2 = 50) 

. Tujuan hubungan Auditor Ahli Madya adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tentang kepegawaian 
dalam unit organisasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Auditor Ahli Madya tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan 
untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Auditor Ahli Madya membawa resiko dan ketidaknyamanan 
tingkat rendah yang membutuhkan tindakan pencegahan keamanan standar, 
antara lain penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, 
menghindari licin dan jatuh serta pengamatan peraturan kebakaran. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Auditor Ahli Madya 
Unit Kerja  : Inspektorat 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 275 
  

Tingkat faktor  3- 3 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 225 

  
Tingkat faktor  4- 4 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 50 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1960 

  

  

Kelas Jabatan 11   (1855-2100) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Inspektur 

 
ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Christyanto Noviantoro, S.H., M.H.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Analisis Kepegawaian Ahli Madya 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem PNS sesuai 
peraturan perundang-undangan supaya pengelolaan PNS di instasi terkait 
berjalan lancar 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun kebutuhan pengadaan pegawai 
2. Menyusun materi ujian, mengawasi dan memeriksa hasil ujian saringan 

pengadaan CPNS 
3. Menyiapkan risalah pertimbangan KP luar biasa 
4. Menyusun kebutuhan pendidikan formal 
5. Mengendalikan lulusan diklat 
6. Menyiapkan konsep surat keputusan pensiun janda/duda pensiun pejabat 

negara 
7. Menyusun naskah sosialisasi NSP rekrutmen pegawai 
8. Mengevaluasi pelaksanaan rekrutmen pegawai 
9. Mengelola data jabatan berdasarkan teknik/metode analisis jabatan 
10. Menyusun dan merumuskan konsep standar jabatan PNS 
11. Membuat kajian akademis bahan pertimbangan penetapan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepegawaian khususnya yang terkait 
dengan standar jabatan 

12. Membuat konsep kajian dan laporan hasil klasifikasi tentang rumpun 
jabatan 

13. Menyiapkan konsep kajian tentang faktor-faktor jabatan untuk evalusasi 
jabatan 

14. Menyiapkan naskah akademik, mengumpulkan data jabatan, mengevaluasi 
jabatan dalam rangka penyusunan pola karier PNS 

15. Membuat kajian prosedur, menyiapkan naskah kebijakan, mengidentifikasi 
dan menganalisa permasalahan pelaksanaan  penelusuran bakat pegawai 

16. Menyusun kebijakan terkait penetapan jabatan fungsional 
17. Menyusun pengembangan sistem informasi jabatan 
18. Membuat kebijakan dan melaksanakan penilaian kinerja pegawai 
19. Membuat naskah metode pencatatan dokumen kepegawaian 
20. Melakukan pengkajian gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai 
21. Menyusun rencana kebutuhan perubahan pokok pensiun 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Ketepatan, kevalidan dan komprehensif kajian akademis bahan 
pertimbangan penetapan peraturan perundang-undangan di bidang 
kepegawaian 

2. Kebenaran dan ketepatan naskah akademik penyusunan pola karier PNS 
3. Ketepatan kajian di bidang jabatan 



4. Ketelitian dan kelengkapan standar jabatan 
5. Ketepatan mengelola manajemen pengembangan pegawai 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan kegiatan menyusun kebutuhan pegawai 
2. Dokumen materi ujian, mengawasi dan memeriksa hasil ujian saringan 

pengadaan CPNS 
3. Dokumen risalah pertimbangan KP luar biasa 
4. hasil penyusunan kebutuhan pendidikan formal 
5. Laporan kegiatan mengendalikan lulusan diklat 
6. konsep surat keputusan pensiun janda/duda pensiun pejabat negara 
7. Naskah sosialisasi NSP rekrutmen pegawai 
8. Laporan kegiatan mengevaluasi pelaksanaan rekrutmen pegawai 
9. hasil mengolah data jabatan berdasarkan teknik/metode analisis jabatan 
10. Laporan kegiatan menyusun dan merumuskan konsep standar jabatan PNS 
11. Laporan kegiatan kajian akademis bahan pertimbangan penetapan peratran 

perundang-undangan di bidang kepegawaian khususnya yang terkait dengan 
standar jabatan 

12. Konsep kajian dan laporan hasil klasifikasi tentang rumpun jabatan 
13. Konsep kajian tentang faktor-faktor jabatan untuk evalusasi jabatan 
14. Naskah akademik, mengumpulkan data jabatan, mengevaluasi jabatan dalam 

rangka penyusunan pola karier PNS 
15. Hasil kajian prosedur, menyiapkan naskah kebijakan, mengidentifikasi dan 

menganalisa permasalahan pelaksanaan penelusuran bakat pegawai 
16. Dokumen kebijakan terkait penetapan jabatan fungsional 
17. Dokumen pengembangan sistem informasi jabatan 
18. Dokumen kebijakan dan melaksanakan penilaian kinerja pegawai 
19. Naskah metode pencatatan dokumen kepegawaian 
20. Laporan hasil pengkajian gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai 
21. Dokumen rencana kebutuhan perubahan pokok pensiun 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 
Analis Kepegawaian Ahli Madya memiliki pengetahuan tentang prinsip, 

konsep, dan metodologi pekerjaan keterampilan yang diperoleh melalui 
pengalaman mengerjakan sendiri pekerjaan yang berulang, ditambah dengan 
pengembangan pengetahuan profesional atau pengetahuan administratif yang 
diperoleh melalui pengalaman atau lulus sarjana yang relevan, yang 
memberikan keahlian dalam pelaksanaan tugas, operasi dan prosedur 
pekerjaan. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Analis Kepegawaian Ahli Madya memberikan tugas dengan tujuan, 
prioritas, dan batas waktu yang ditentukan, dan membantu pegawai pada 
situasi yang tidak lazim dan belum ada contoh yang jelas.  Analis Kepegawaian 
Ahli Madya merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah yang sesuai 
dan menangani masalah dan deviasi pekerjaan sesuai dengan instruksi, 
kebijakan, latihan sebelumnya, atau praktek yang berlaku.  Pekerjaan yang 
telah selesai biasanya dievaluasi untuk kesesuaian teknik, kelayakan dan 
kesesuaian pada kebijakan dan persyaratan. 



 
 

C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-3 = 275) 
Analis Kepegawaian Ahli Madya menggunakan pedoman yang tersedia tapi 

tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada pekerjaan atau mempunyai gap 
(kesenjangan) dalam spesifikasi. Analis Kepegawaian Ahli Madya 
menggunakan pertimbangan dalam menginterpretasikan dan 
mengadaptasikan pedoman seperti kebijakan lembaga, peraturan, dan langkah 
kerja untuk penerapan pada masalah atau kasus tertentu. Analis Kepegawaian 
Ahli Madya menganalisa hasil dan merekomendasikan perubahan. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-4 = 225) 

Analis Kepegawaian Ahli Madya memiliki berbagai tugas yang 
membutuhkan berbagai macam proses dan metode yang berbeda dan tidak 
berhubungan, seperti tugas yang berhubungan dengan bidang pekerjaan 
administratif atau bidang pekerjaan profesional.  Keputusan mengenai apa 
yang harus dilakukan, membutuhkan penilaian dari keadaan yang tidak lazim, 
variasi pendekatan, dan data yang tidak lengkap atau yang bermasalah. 
Pekerjaan mempersyaratkan beberapa keputusan tentang penginterpretasian 
data yang sangat besar, perencanaan kerja, atau penyempurnaan metode dan 
teknik yang akan digunakan. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Analis Kepegawaian Ahli Madya memiliki pekerjaan yang meliputi 
perlakuan terhadap berbagai macam masalah, pertanyaan, atau situasi 
konvensional sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Analis Kepegawaian Ahli Madya memiliki hubungan dengan pegawai di 
dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Analis Kepegawaian Ahli Madya adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tentang 
kepegawaian dalam unit organisasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Analis Kepegawaian Ahli Madya tidak memiliki persyaratan fisik khusus 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Analis Kepegawaian Ahli Madya memiliki resiko pekerjaan fisik yang kecil. 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Madya 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 275 
  

Tingkat faktor  3- 3 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 225 

  
Tingkat faktor  4- 4 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 2135 

  

  

Kelas Jabatan 12   (2105-2350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretraris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Widyaiswara Muda 
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mendidik, mengajar dan melatih PNS, serta mengevaluasi dan melakukan 
pengembangan pendidikan dan pelatihan pada Lembaga Diklat Pemerintah dan 
membimbing Widyaiswara Pertama 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun bahan diklat dalam bentuk bahan ajar atau bahan tayang atau 

bahkan bahan peraga 
2. Menyusun Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) atau 

Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara 
Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP) 

3. Menyusun soal/materi ujian diklat untuk Pre-test dan Post-test atau 
komprehensif test/kasus 

4. Melaksanakan tatap muka diklat PNS dan Non ASN 
5. Melaksanakan pembimbingan 
6. Melaksanakan pendampingan OL/PKL/Benchmarking 
7. Melaksanakan pendampingan penulisan kertas kerja/proyek perubahan 
8. Memeriksa hasil ujian diklat 
9. Melakukan coaching pada proses penyelenggaraan diklat 
10. Melaksanakan evaluasi program/penyelenggaraan diklat 
11. Melaksanakan evaluasi kinerja Widyaiswara 
12. Melaksanakan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) 
13. Menyusun kurikulum diklat 
14. Menyusun modul diklat 
15. Membuat karya tulis/karya ilmiah dalam bidang spesialisasi keahlian dan 

lingkup kediklatan (buku, jurnal ilmiah, majalah ilmiah, buku proceeding dan 
makalah ilmiah) 

16. Melakukan pembimbingan pada Widyaiswara di bawah jenjang jabatannya  
17. Menemukan inovasi yang dipatenkan dan telah masuk daftar paten 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Kesesuaian, ketepatan dan kelengkapan dalam penyusunan bahan diklat, 
GBPP/RBPMD, SAP/RP, soal ujian diklat, kurikulum diklat, modul diklat 
serta buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/kententuan teknis di bidang 
kediklatan 

2. Keberlangsungan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan tatap muka 
dikjartih, pembimbingan, pendampingan OL/PKL/Benchmarking dan 
penulisan kertas kerja/proyek perubahan, serta coaching 

3. Keakuratan dan kesesuaian metode analisis yang digunakan pada proses 
evaluasi program/penyelenggaraan diklat dan kinerja widyaiswara, Analisis 
Kebutuhan Diklat (AKD), serta penulisan karya tulis ilmiah 



4. Keutuhan dan kualitas inovasi yang ditemukan, serta kelancaran dalam 
keikutsertaan pada seminar/lokakarya/konferensi di bidang kediklatan 

5. Keharmonisan, kesesuaian dan kelancaran pelaksanaan pembimbingan 
pada Widyaiswara di bawah jenjang jabatannya 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Bahan diklat dalam bentuk bahan ajar/bahan tayang/bahan peraga 
2. Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/Rancang Bangun 

Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran 
(SAP)/Rencana Pembelajaran (RP) 

3. Soal/materi ujian diklat untuk Pre-test dan Post-test/komprehensif test/kasus 
4. Laporan pelaksanaan JP diklat PNS dan Non ASN 
5. Hasil bimbingan 
6. Laporan hasil pendampingan OL/PKL/Benchmarking 
7. Laporan hasil pendampingan penulisan kertas kerja/proyek perubahan 
8. Laporan hasil ujian diklat 
9. Laporan pelaksanaan coaching pada proses penyelenggaraan diklat 
10. Laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi program/penyelenggaraan diklat 
11. Laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Widyaiswara 
12. Hasil daftar Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) 
13. Rancangan Kurikulum diklat 
14. Rancangan modul diklat 
15. Karya tulis/karya ilmiah (buku, jurnal ilmiah, majalah ilmiah, buku proceeding 

dan makalah ilmiah) 
16. Laporan hasil pembimbingan pada Widyaiswara Pertama 
17. Laporan inovasi atau temuan 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Widyaiswara Muda memiliki pengetahuan (yang diperoleh melalui program 

pendidikan sarjana atau yang setara dalam pengalaman, pelatihan, atau 
belajar sendiri) dasar tentang prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan 
profesional atau pekerjaan administratif, dan keterampilan dalam penerapan 
pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur 
dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Widyaiswara Muda merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah 
yang sesuai dan menangani masalah dan deviasi pekerjaan sesuai dengan 
instruksi, kebijakan, latihan sebelumnya, atau praktek yang berlaku. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-4 = 450) 

Prosedur melaksanakan pekerjaan ditetapkan dan sejumlah pedoman 
tersedia. Widyaiswara Muda mengunakan dan prosedur yang paling tepat 
untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil 
pertimbangan dalam memilih pedoman, referensi, (minor). Pegawai dapat 
menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. Situasi dimana pedoman 
yang ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang 
diajukan harus mengacu pada penyelia 

 



D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 
Pekerjaan Widyaiswara Muda mencakup berbagai tugas yang melibatkan 

proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan.  Keputusan 
mengenai apa yana harus dilakukan, tergantung pada analisa subjek, fase, 
atau persoalan yang terlibat dalam setiap tugas, atau tindakan yang diambil 
harus dipilih dari berbagai macam alternative. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Widyaiswara Muda meliputi perlakuan terhadap berbagai macam 
masalah, pertanyaan, atau situasi konvensional sesuai dengan kriteria yang 
ditetapkan.  Hasil kerja atau jasa mempengaruhi desain atau operasi dari 
sistem, program, atau peralatan; kelayakan kegiatan seperti investigasi 
lapangan, pengetesan operasi, atau hasil penelitian; atau kondisi sosial, fisik, 
dan ekonomi masyarakat. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Widyaiswara Muda memiliki hubungan dengan pegawai di dalam lembaga 
yang sama tetapi di luar unit organisasi. Pegawai yang dihubungi biasanya 
berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, antara lain perwakilan dari berbagai 
tingkat dalam suatu lembaga, seperti kantor pusat, kantor regional, kantor 
distrik atau kantor lapangan atau kantor pelaksana lainnya 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-2 = 50) 

Tujuan hubungan Widyaiswara Muda adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Widyaiswara Muda merupakan pekerjaan menetap yang dapat 
dilakukan dengan duduk dengan nyaman, meskipun terkadang berjalan, 
berdiri, menunduk, mengangkat dan membawa benda 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Widyaiswara Muda membawa resiko dan ketidaknyamanan 
tingkat rendah yang membutuhkan tindakan pencegahan keamanan standar, 
antara lain penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, 
menghindari licin dan jatuh serta pengamatan peraturan kebakaran. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Widyaiswara Muda 
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 450 
  

Tingkat faktor  3- 4 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 50 

  
Tingkat faktor  7- 2 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1770    

Kelas Jabatan 10  (1605-1850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Kepala Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Wida Sandrayanti, S.E.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Sandiman Ahli Muda 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 

  Deputi Bidang Proteksi 
  Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 
  Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan 

   Siber dan Sandi 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi 
  Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 

Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengkajian dan pengembangan teknologi bidang persandian 
berdasarkan pedoman yang ada untuk mendukung proses bisnis organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Membuat dokumen terkait keamanan informasi (rumusan norma, standar, 

prosedur, kriteria, kriteria penilaian, dan pedoman master plan) 
2. Melakukan penyusunan standar konfigurasi, analisis kebutuhan dan 

implementasi dalam pembangunan dan pengembangan perangkat analisis 
kripto serta implementasi pengembangan teknik analisis kripto 

3. Melakukan verifikasi algoritma kriptografi dalam analisis kripto dengan 
algoritma standar dan pembuatan kode sumber algoritma kriptografi dalam 
analisis kripto dengan algoritma non-standar 

4. Menguji algoritma kriptografi asimetrik, block cipher, stream cipher, fungsi 
hash, digital signature dan pembangkit bilangan acak 

5. Melakukan analisis dan evaluasi standar kriptografi berskala lokal dan 
nasional serta analisis standar kriptografi berskala internasional 

6. Mendesain manajemen kunci, jaringan komunikasi sandi dan protokol 
komunikasi sandi dalam modifikasi materiil sandi 

7. Melakukan pengkajian/penelitian teori dan konsep IPTEK tingkat kompleks 
yang dimanfaatkan dalam persandian serta tingkat sedang yang 
dimanfaatkan dalam persandian dan diakui oleh BSSN 

8. Mengkaji aspek algoritma (algoritma pembangkit bilangan acak, enkripsi 
simetrik dan asimetrik, algoritma digital signature, serta fungsi hash) dalam 
rangka mengkaji aspek kriptografis materiil sandi 

9. Melakukan rancang bangun algoritma karya mandiri, modifikasi dan 
kustomisasi 

10. Melakukan analisis permasalahan untuk melakukan perbaikan serta 
analisis dan pengaturan data dalam database dalam rangka monitoring 
kinerja jaring komunikasi sandi 

11. Melakukan pengelolaan berita sebagai koordinator kamar sandi 
(mencocokan berita, mengecek subtansi, memeriksa alamat tujuan, 
mengesahkan, melakukan pemilahan sesuai alamat, supervisi 
pengamanan dan pengecekan akhir) 



12. Melaksanakan tugas sebagai koordinator kamar sandi (Pembagian tugas 
anggota, kordinasi dengan perjabat terkait/pimpinan, memberikan informasi 
terkait pemberitaan, pengawasan kerja, pelaporan pekerjaan, dsb) 

13. Melakukan penyusunan prosedur dan standar kegiatan, penyusunan 
skenario simulasi serta pembuatan saran dan rekomendasi kegiatan 
operasional kontra penginderaan 

14. Melakukan konfigurasi sarana dan prasarana serta infrastruktur komunikasi 
layanan kamar sandi bergerak 

15. Melakukan analisis aspek ancaman dan kerawanan keamanan informasi 
serta evaluasi hasil analisis ancaman dan kerawanan pada frekuensi/sinyal, 
jalur komunikasi dan pengkabelan serta bahan elektronik 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesuaian dalam mempersiapkan suatu kegiatan 
2. Kualitas teori dan konsep IPTEK yang ditemukan 
3. Kualitas dalam melakukan pembuatan, perancangan, pengujian, 

pengkajian, analisis dan evaluasi suatu sistem sandi 
4. Keefektifan dan keramahan dalam memberikan layanan help desk 
5. Kualitas laporan yang dibuat 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen terkait keamanan informasi (rumusan norma, standar, prosedur, 

kriteria, kriteria penilaian, dan pedoman master plan) 
2. Standar konfigurasi, data hasil analisis kebutuhan dan implementasi dalam 

pembangunan dan pengembangan perangkat analisis kripto serta 
implementasi pengembangan teknik analisis kripto 

3. Data hasil verifikasi algoritma kriptografi dalam analisis kripto dengan algoritma 
standar dan kode sumber algoritma kriptografi dalam analisis kripto dengan 
algoritma non-standar 

4. Data hasil uji algoritma kriptografi asimetrik, block cipher, stream cipher, fungsi 
hash, digital signature dan pembangkit bilangan acak 

5. Data hasil analisis dan evaluasi standar kriptografi berskala lokal dan nasional 
serta analisis standar kriptografi berskala internasional 

6. Desain manajemen kunci, jaringan komunikasi sandi dan protokol komunikasi 
sandi dalam modifikasi materiil sandi 

7. Data hasil pengkajian/penelitian teori dan konsep IPTEK tingkat kompleks yang 
dimanfaatkan dalam persandian serta tingkat sedang yang dimanfaatkan 
dalam persandian dan diakui oleh Badan Siber dan Sandi Negara 

8. Data hasil kajian aspek algoritma (algoritma pembangkit bilangan acak, 
enkripsi simetrik dan asimetrik, algoritma digital signature, serta fungsi hash) 
dalam rangka mengkaji aspek kriptografis materiil sandi 

9. 9Algoritma karya mandiri, modifikasi dan kustomisasi 
10. Laporan hasil analisis permasalahan untuk melakukan perbaikan serta analisis 

dan pengaturan data dalam database dalam rangka monitoring kinerja jaring 
komunikasi sandi 

11. Laporan pengelolaan berita sebagai koordinator kamar sandi (mencocokan 
berita, mengecek subtansi, memeriksa alamat tujuan, mengesahkan, 
melakukan pemilahan sesuai alamat, supervisi pengamanan dan pengecekan 
akhir) 



12. Laporan pelaksanaan tugas sebagai koordinator kamar sandi (Pembagian 
tugas anggota, kordinasi dengan perjabat terkait/pimpinan, memberikan 
informasi terkait pemberitaan, pengawasan kerja, pelaporan pekerjaan, dsb) 

13. Prosedur dan standar kegiatan, skenario simulasi serta saran dan rekomendasi 
kegiatan operasional kontra penginderaan 

14. Konfigurasi sarana dan prasarana serta infrastruktur komunikasi layanan 
kamar sandi bergerak 

15. Data hasil analisis aspek ancaman dan kerawanan keamanan informasi serta 
evaluasi hasil analisis ancaman dan kerawanan pada frekuensi/sinyal, jalur 
komunikasi dan pengkabelan serta bahan elektronik 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Pendidikan dari Sandiman Ahli Muda diperoleh dari sarjana atau diploma IV 
dan pendidikan sandi tingkat ahli serta diklat fungsional sandiman ahli yang 
berkaitan dengan prinsip, konsep dan metodologi pekerjaan serta keterampilan 
dalam penerapan pengetahuan sandi untuk melaksanakan tugas, operasi atau 
prosedur dasar.  Sandiman Ahli Muda juga harus memiliki keterampilan dan 
pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman mengerjakan sendiri 
pekerjaan yang berulang. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Penyelia memberikan tugas tertentu kepada Sandiman Ahli Muda dengan 
mengindikasikan secara umum tugas-tugas yang harus diselesaikan, batasan, 
kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas tugas. Selain 
itu penyelia juga memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau 
yang tidak biasa, termasuk metode kerja yang disarankan atau saran pada 
sumber materi yang tersedia. Sandiman Ahli Muda harus menggunakan inisiatif 
dalam melaksanakan tugas yang berulang secara mandiri tanpa instruksi 
spesifik, tetapi tetap melaporkan deviasi, masalah, dan situasi yang tidak lazim 
yang tidak dicakup dalam instruksi kepada penyelia untuk membuat keputusan 
atau meminta bantuan. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-4 = 450) 

muda tidak dapat sepenuhnya menerapkan pedoman pada pekerjaan 
karena terkadang mempunyai gap (kesenjangan) dalam spesifikasinya. Oleh 
karena itu, Sandiman Ahli Muda menggunakan pertimbangan dalam 
menginterpretasikan dan mengadaptasikan pedoman seperti kebijakan 
lembaga, peraturan dan langkah kerja untuk penerapan pada masalah atau 
kasus tertentu sehingga dapat menganalisa hasilnya dan merekomendasikan 
perubahan yang akan dilakukan. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Pekerjaan Sandiman Ahli Muda mencakup berbagai tugas yang melibatkan 
berbagai proses dan metode yang berbeda dan tidak saling berhubungan. 
Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, tergantung pada analisa 
subjek atau persoalan yang ada dalam setiap tugas, dengan kata lain tindakan 
yang diambil harus dipilih dari berbagai macam alternatif. Pekerjaan dari 
sandiman muda melibatkan kondisi dan elemen yang harus diidentifikasi dan 
dianalisa untuk melihat hubungan timbal balik. 



 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Sandiman Ahli Muda meliputi peraturan, regulasi, atau prosedur 
tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang 
lingkup yang lebih khas. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Sandiman Ahli Muda memiliki hubungan dengan pegawai di unit organisasi. 
Tujuan hubungan yaitu untuk koordinasi pelaksanaan tugas. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-2 = 50) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Sandiman Ahli Muda adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut, baik yang mudah dimengerti maupun yang 
bersifat teknis 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Sandiman Ahli Muda merupakan pekerjaan menetap yang dapat 
dilakukan dengan duduk dengan nyaman, meskipun terkadang berjalan, 
berdiri, menunduk, mengangkat dan membawa benda. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Sandiman Ahli Muda membawa resiko dan ketidaknyamanan 
tingkat rendah yang membutuhkan tindakan pencegahan keamanan standar, 
antara lain penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, 
menghindari licin dan jatuh serta pengamatan peraturan kebakaran. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Sandiman Ahli Muda 
Unit Kerja  : D1, D2, D3, P1, P2, dan P3 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 450 
  

Tingkat faktor  3- 4 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 50 

  
Tingkat faktor  7- 2 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1770    

Kelas Jabatan 10  (1605-1850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Drs, Dharma Pongrekun, M.M., M.H.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Lektor 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat  

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melaksanakan melaksanakan perkuliahan dan membimbing, menguji serta 

menyelenggarakan pendidikan di lingkungan perguruan tinggi 
2. Melakukan dan memberikan bimbingan mahasiswa seminar, praktek kerja 

lapangan, penyususnan skripsi mahasiswa 
3. Berperan sebagai ketua/anggota penguji pada ujian akhir 
4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
5. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dn kemahasiswaan 
6. Melakukan pengembangan progran kuliah dan bahan pengajaran 
7. Menyusun karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasi 

dalam jurnal ilmiah, seminar, koran, majalah, buku ilmiah baik tingkat 
nasional maupun internasional 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Lektor dengan kualifikasi S2 diberikan tanggung jawab dalam 

melaksanakan bimbingan skripsi dan membantu dalam bimbingan tesis 
mahasiswa 

2. Lektor dengan kualifikasi S3 diberikan tanggung jawab dalam 
melaksanakan bimbingan skripsi dan tesis, serta membantu disertasi 
mahasiswa 

3. Lektor dengan kualifikasi S2 diberikan tanggung jawab dalam 
melaksanakan pengajaran pada program studi sarjana 

4. Lektor dengan kualifikasi S3 diberikan tanggung jawab dalam 
melaksanakan pengajaran pada program studi sarjana dan magister, serta 
membantu pengajaran dalam program studi doktor 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen perkuliahan per semester 
2. Dokumen dalam bimbingan seminar, PKL, dan skripsi mahasiswa 
3. Dokumen pengujian ujian akhir 
4. Dokumen kajian impelentasi dan laporan kegiatan pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat 
5. Dokumen kegiatan pembinaan mahasiswa 
6. Dokumen pengembangan program kuliah dan Berkas Dokumen bahan 

pengajaran 
7. Karya ilmiah 

 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Jabatan fungsional Lektor merupakan pekerjaan yang membutuhkan 
pengetahuan tentang tentang sejumlah peraturan, prosedur, dan operasi, yang 
membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang cukup untuk melaksanakan 
pekerjaan klerek dan menyelesaikan masalah yang muncul. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

 Lektor memberikan tugas dengan tujuan, prioritas, dan batas waktu yang 
ditentukan, dan membantu pegawai pada situasi yang tidak lazim dan belum 
ada contoh yang jelas yang diawasi oleh penyelia. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-4 = 450) 

Lektor memiliki prosedur dalam melaksanakan pekerjaan. kebijakan dan 
peraturan dapat diterapkan tetapi dinyatakan dalam terminologi umum. 
Pedoman pelaksanaan pekerjaan langka atau penggunaannya terbatas. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Lektor memiliki kompleksitas pekerjaan terdiri dari tugas yang mencakup 
langkah, proses, atau metode yang berhubungan dengan proses 
pembelajaran. Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, mencakup 
berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali 
keberadaan dan perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah 
dapat dikenali. Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat adalah 
berbeda tergantung pada sumber informasi, cara mendapatkan informasi 
(transaksi), atau perbedaan sifat faktual lainnya. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Ruang lingkup Lektor adalah meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, atau 
prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek dengan 
ruang lingkup yang lebih has dan berdampak kepada hasil kerja atau jasa 
mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau 
pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Lektor memiliki Hubungan dengan anggota masyarakat luas di dalam 
situasi yang tertentu, antara lain, tujuan hubungan dan dengan siapa 
berhubungan relatif jelas. Ciri khas hubungan pada tingkat ini hanya pada 
bagaimana cara memulai hubungan. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-2 = 50) 

Lektor memiliki hubungan yang bertujuan untuk merencanakan, 
mengkoordinasikan, atau mengarahkan pekerjaan atau untuk memecahkan 
masalah dengan mempengaruhi atau memotivasi individu atau kelompok untuk 
mencapai tujuan bersama dan yang pada dasarnya mempunyai sikap 
bekerjasama. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Lektor pekerjaannya menetap di dalam kelas ataupun ruang kerjanya. 
Lektor tidak memiliki persyaratan khusus. 



 
 

I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 
Lektor memiliki situasi kerja cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi, 

pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang rapat dan pelatihan, perpustakaan. 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Lektor  
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 450 
  

Tingkat faktor  3- 4 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 50 

  
Tingkat faktor  7- 2 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1770 

  

  

Kelas Jabatan 10   (1605-1850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Hendrini, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Dokter Gigi Muda 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan 
kesehatan yang meliputi promotif, preventif dan rehabilitatif untuk meningkatkan 
derajat kesehatan pegawai, serta membina peran serta pegawai dalam rangka 
kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada pegawai BSSN sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku oleh Dokter Gigi Muda 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum konsul pertama sesuai 

dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat 
kesehatan pegawai 

2. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialistik konsul rujukan 
pertama sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
meningkatkan derajat kesehatan pegawai 

3. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialistik konsultan sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat 
kesehatan pegawai 

4. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sedang sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat 
kesehatan pegawai 

5. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialistik kompleks tingkat I 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan 
derajat kesehatan pegawai 

6. Melakukan tindakan medik gigi danmulut spesialistik konsultan sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat 
kesehatan pegawai 

7. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sederhana sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat 
kesehatan pegawai 

8. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat I sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat 
kesehatan pegawai 

9. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut  tingkat sederhana sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat 
kesehatan pegawai 

10. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat I sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat 
kesehatan pegawai 

11. Melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat 
kesehatan pegawai 



12. Mengolah data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan 
mulut sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan 
penelitian 

13. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan pegawai 

14. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pemberian 
pelayanan kesehatan sesuai riwayat pasien 

15. Melayani dan menerima konsultasi pegawai sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan pegawai 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesigapan dan ketepatan memberikan pelayanan medik gigi dan mulut 

umum konsul pertama 
2. Kesigapan dan ketepatan memberikan pelayanan medik gigi dan mulut 

spesialistik konsul rujukan pertama 
3. Kesigapan dan ketepatan memberikan pelayanan medik gigi dan mulut 

spesialistik konsultan 
4. Kesigapan dan ketepatan memberikan tindakan khusus medik gigi dan 

mulut tingkat sedang 
5. Kesigapan dan ketepatan memberikan tindakan medik gigi dan mulut 

spesialistik kompleks tingkat I 
6. Kesigapan dan ketepatan memberikan tindakan medik gigi dan mulut 

spesialistik konsultan 
7. Kesigapan dan ketepatan memberikan tindakan darurat medik gigi dan 

mulut tingkat sederhana 
8. Kesigapan dan ketepatan memberikan tindakan darurat medik gigi dan 

mulut kompleks tingkat I 
9. Ketepatan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana 
10. Ketepatan pemulihan fungsi gigi danmulut kompleks tingkat I 
11. Kesesuaian dan keefektifan melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan 

mulut pasien 
12. Ketelitian dan kevalidan pengolahan data dalam rangka pengamatan 

epidemiologi penyakit gigi dan mulut 
13. Kesesuaian dan kebenaran informasi penyuluhan kesehatan gigi dan mulut 
14. Ketelitian dan ketepatan pencatatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan 
15. Kesesuaian dan keefektifan konsultasi pegawai 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Pelayanan medik gigi dan mulut umum konsul pertama 
2. Pelayanan medik gigi dan mulut spesialistik konsul rujukan pertama 
3. Pelayanan medik gigi dan mulut spesialistik konsultan 
4. Tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sedang 
5. Tindakan medik gigi dan mulut spesialistik kompleks tingkat I 
6. Tindakan medik gigi danmulut spesialistik konsultan 
7. Tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sederhana 
8. Tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat I 
9. Pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana 
10. Pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat I 
11. Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut 



12. Hasil olahan data pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut 
13. Laporan pelaksanaan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut 
14. Catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan 
15. Laporan konsultasi pegawai 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 
Dokter Gigi Muda memiliki pengetahuan dalam prinsip, konsep, dan 

metodologi pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif serta 
pengembangan pengetahuan profesional atau pengetahuan administratif yang 
diperoleh melalui pengalaman atau lulus sarjana yang relevan, yang 
memberikan keahlian dalam pelaksanaan tugas, operasi dan prosedur 
pekerjaan. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Dokter Gigi Muda memberikan tugas dengan tujuan, prioritas, dan batas 
waktu yang ditentukan, dan membantu pegawai pada situasi yang tidak lazim 
dan belum ada contoh yang jelas.  Pegawai merencanakan dan melaksanakan 
langkah-langkah yang sesuai dan menangani masalah dan deviasi pekerjaan 
sesuai dengan instruksi, kebijakan, latihan sebelumnya, atau praktek yang 
berlaku.  Pekerjaan yang telah selesai biasanya dievaluasi untuk kesesuaian 
teknik, kelayakan dan kesesuaian pada kebijakan dan persyaratan. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Dokter Gigi Muda menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan dan 
sejumlah pedoman telah tersedia. Dokter Gigi Muda dapat menentukan 
alternatif yang ada untuk digunakan. Ketika ada situasi dimana pedoman yang 
ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang 
diajukan harus mengacu pada arahan penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Dokter Gigi Muda memiliki pekerjaan mencakup berbagai tugas yang 
melibatkan proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan. 
Keputusan mengenai apa yang harus Dokter Gigi Muda lakukan, tergantung 
pada analisa subjek, fase, atau persoalan yang terlibat dalam setiap tugas, atau 
tindakan yang diambil harus dipilih dari berbagai macam alternatif.  

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Dokter Gigi Muda memiliki ruang lingkup berupa perlakuan terhadap 
berbagai macam masalah, pertanyaan, atau situasi konvensional sesuai 
dengan kriteria yang ditetapkan. Hasil kerja atau jasa Dokter Gigi Muda 
mempengaruhi desain atau operasi dari sistem, program, atau peralatan; 
kelayakan kegiatan seperti investigasi lapangan, pengetesan operasi, atau 
hasil penelitian; atau kondisi sosial, fisik, dan ekonomi masyarakat. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Dokter Gigi Muda memiliki hubungan dengan pegawai di dalam lembaga 
yang sama tetapi di luar unit organisasi. Pegawai yang dihubungi biasanya 
berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, antara lain perwakilan dari berbagai 
tingkat. 



 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan jabatan Dokter Gigi Muda adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Dokter Gigi Muda dalam bekerja adalah menetap di poliklinik. Pegawai 
dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian 
mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk dalam memeriksa pasien. 
Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Dokter Gigi Muda memiliki lingkungan yang membawa resiko dan 
ketidaknyamanan yang cukup besar, yang memerlukan tindakan pencegahan 
keamanan khusus misalnya berhadapan dengan penyakit menular atau iritasi 
bahan kimia. Dokter Gigi Muda dipersyaratkan menggunakan pakaian 
pelindung, sarung tangan, atau baju pelindung. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Dokter Gigi Muda 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 20 

  
Tingkat faktor  9- 2 

Total Nilai 1720 

  

  

Kelas Jabatan 10   (1605-1850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretraris Utama 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Dokter Umum Muda 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Memberikan pelayanan medik kepada pasien dengan cara melakukan 
tindakan-tindakan medik baik umum maupun spesialistik demi kelancaran 
pekerjaan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pelayanan medik umum 
2. Melakukan tindakan khusus tingkat sederhana dan sedang 
3. Melakukan tindakan spesialistik tingkat sederhana dan sedang 
4. Melakukan tindakan darurat medik/P3K tingkat sederhana 
5. Melakukan pemulihan mental tingkat sederhana dan sedang 
6. Melakukan pemulihan fisik tingkat sederhana dan sedang 
7. Melakukan penyuluhan medik 
8. Melakukan pelayanan gizi 
9. Membuat catatan medik rawat jalan 
10. Melayani dan menerima konsultasi pasien 
11. Menguji kesehatan individu 
12. Menjadi tim penguji kesehatan 
13. Melakukan visum et repertum tingkat sederhana dan sedang 
14. Melakukan tugas jaga panggilan maupun di tempat 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Keselamatan pasien 
2. Keakuratan tindakan khusus tingkat sederhana dan sedang 
3. Keakuratan tindakan spesialistik tingkat sederhana dan sedang 
4. Keakuratan tindakan darurat medik/P3K tingkat sederhana 
5. Ketepatan pemulihan mental tingkat sederhana dan sedang 
6. Ketepatan pemulihan fisik tingkat sederhana dan sedang 
7. Kelancaran pelaksanaan penyuluhan medik 
8. Kelancaran pelayanan gizi 
9. Keakuratan catatan medik rawat jalan 
10. Kerahasiaan konsultasi pasien 
11. Keakuratan hasil visum et repertum tingkat sederhana dan sedang 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan pelayanan medik umum 
2. Laporan tindakan khusus tingkat sederhana dan sedang 
3. Laporan tindakan spesialistik tingkat sederhana dan sedang 
4. Laporan tindakan darurat medik/P3K tingkat sederhana 
5. Laporan pemulihan mental tingkat sederhana dan sedang 
6. Laporan pemulihan fisik tingkat sederhana dan sedang 
7. Laporan penyuluhan medik 



8. Laporan pelayanan gizi 
9. Dokumen catatan medik 
10. Laporan pelayanan konsultasi pasien 
11. Laporan pengujian kesehatan individu 
12. Laporan pengujian kesehatan 
13. Laporan pelaksanaan visum et repertum tingkat sederhana dan sedang 
14. Laporan pelaksanaan tugas jaga panggilan maupun di tempat 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 
Dokter Umum Muda membutuhkan pengetahuan tentang prinsip, konsep, 

dan metodologi pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif Dokter 
Umum Muda yaitu pelayanan medik umum ditambah dengan keterampilan 
yang diperoleh melalui pengalaman mengerjakan sendiri pekerjaan medis yang 
berulang, dengan pengembangan pengetahuan medis umum yang diperoleh 
melalui pengalaman atau lulus sarjana yang relevan, yang memberikan 
keahlian dalam pelaksanaan tugas, operasi dan prosedur pekerjaan yang 
secara signifikan lebih sulit dan rumit. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Dokter Umum Muda diberikan tugas oleh penyelia dengan tujuan, prioritas, 
dan batas waktu yang ditentukan, dan membantu pada situasi yang tidak lazim 
dan belum ada contoh yang jelas. Dokter Umum Muda merencanakan dan 
melaksanakan langkah-langkah yang sesuai dan menangani masalah medis 
umum dan deviasi pekerjaan sesuai dengan instruksi, kebijakan, latihan 
sebelumnya, atau praktek yang berlaku. Pekerjaan yang telah selesai biasanya 
dievaluasi untuk kesesuaian teknik, kelayakan dan kesesuaian pada kebijakan 
dan persyaratan. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Dokter Umum Muda melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan pada 
sejumlah pedoman umum yang tersedia. Dokter Umum Muda mengunakan 
prosedur yang paling tepat untuk diterapkan pada kasus medis umum. Pegawai 
dapat menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. Situasi dimana 
pedoman yang ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari 
pedoman yang diajukan harus mengacu pada penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Pekerjaan Dokter Umum Muda mencakup berbagai tugas yang melibatkan 
proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan. Keputusan 
mengenai apa yana harus dilakukan, tergantung pada analisa subjek, fase, 
atau persoalan yang terlibat dalam setiap tugas, atau tindakan yang diambil 
harus dipilih dari berbagai macam alternatif. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Pekerjaan Dokter Umum Muda meliputi perlakuan terhadap pasien dalam 
berbagai macam masalah, pertanyaan, atau situasi konvensional sesuai 
dengan kriteria yang ditetapkan. Hasil kerja mendukung kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan pegawai tetap dalam kondisi sehat. 

 



F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 
Dokter Umum Muda memiliki hubungan dengan pegawai di dalam lembaga 

yang sama tetapi di luar unit organisasi. Pegawai yang dihubungi biasanya 
berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, antara lain perwakilan dari berbagai 
tingkat dalam suatu lembaga, seperti kantor pusat, kantor regional, kantor 
distrik atau kantor lapangan atau kantor pelaksana lainnya 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Dokter Umum Muda mempunyai hubungan degnan tujuan untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi medis 
tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi 
bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Dokter Umum Muda adalah menetap. Pegawai dapat duduk dengan 
nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mtidak menutup 
kemungkinan untuk berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan 
seperti instrumen medis, kertas, buku atau bagian yang kecil. Tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Dokter Umum Muda pada lingkungan pekerjaan membawa resiko dan 
ketidaknyamanan yang cukup besar, yang memerlukan tindakan pencegahan 
keamanan khusus antara lain, bekerja disekitar benda bergerak, kereta, atau 
mesin; berhadapan dengan penyakit menular atau iritasi bahan kimia. Pegawai 
dipersyaratkan menggunakan pakaian pelindung, sarung tangan, atau masker. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Dokter Umum Muda 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 20 

  
Tingkat faktor  9- 2 

Total Nilai 1720 

  

  

Kelas Jabatan 10   (1605-1850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretraris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Auditor Ahli Muda 
Unit Kerja  : Inspektorat 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan perumusan kebijakan bidang pengawasan, penyusunan pedoman 
bidang pengawasan serta melaksanakan audit pada instansi pemerintah 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja 
2. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan 

tertentu 
3. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu 
4. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/ investigasi/ 

berindikasi tindak pidana korupsi 
5. Mendampingi atau memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan 

dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan 
6. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi, reviu, pemantauan, dan 

pengawasan lain 
7. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu 

melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan 
evaluasi pengawasan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelancaran dalam pelaksanaan suatu penugasan audit 
2. Keberlangsungan pelaksanaan pendampingan/ pemberian keterangan ahli 

dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan 
3. Kelancaran dalam pelaksanaan suatu penugasan evaluasi, reviu, 

pemantauan, dan pengawasan lain 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan pelaksanaan saat penugasan audit kinerja 
2. Laporan pelaksanaan penugasan audit atas aspek keuangan tertentu 
3. Laporan pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu 
4. Laporan pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/ investigasi/ berindikasi 

tindak pidana korupsi 
5. Laporan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus 

hasil pengawasan 
6. Laporan pelaksanaan suatu penugasan evaluasi, reviu, pemantauan, dan 

pengawasan lain 
7. Laporan pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu 

melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan 
evaluasi pengawasan 
 
 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 

Auditor Ahli Muda memiliki Pengetahuan praktis dengan cakupan yang luas 
tentang metode, teknik, prinsip dan praktek yang serupa untuk pekerjaan 
profesional yang sempit dan keterampilan dalam penerapan pengetahuan 
tersebut dalam pekerjaan desain dan perencanaan yang sulit tapi merupakan 
proyek yang dijadikan contoh. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Auditor Ahli Muda merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah yang 
sesuai dan menangani masalah dan deviasi pekerjaan sesuai dengan instruksi, 
kebijakan, latihan sebelumnya, atau praktek yang berlaku. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Auditor Ahli Muda menggunakan prosedur yang ditetapkan dan sejumlah 
pedoman tersedia dalam melaksanakan pekerjaan. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Auditor Ahli Muda memiliki pekerjaan yang mencakup berbagai tugas yang 
melibatkan proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Pekerjaan Auditor Ahli Muda meliputi perlakuan terhadap berbagai macam 
masalah, pertanyaan, atau situasi konvensional sesuai dengan kriteria yang 
ditetapkan. Hasil kerja Auditor mempengaruhi desain atau operasi dari sistem, 
program, atau peralatan 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Auditor Ahli Muda memiliki hubungan dengan pegawai di dalam lembaga 
yang sama tetapi di luar unit organisasi. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

. Tujuan hubungan Auditor Ahli Muda adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Auditor Ahli Muda tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan 
untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Auditor Ahli Muda membawa resiko dan ketidaknyamanan 
tingkat rendah yang membutuhkan tindakan pencegahan keamanan standar, 
antara lain penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, 
menghindari licin dan jatuh serta pengamatan peraturan kebakaran.  

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Auditor Ahli Muda 
Unit Kerja  : Inspektorat 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1705 

  

  

Kelas Jabatan 10   (1605-1850) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Inspektur 

 
ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Christyanto Noviantoro, S.H., M.H.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Assessor SDM Aparatur Muda 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial, yang meliputi 
perencanaan penilaian (metode sedang), penyiapan bahan penilaian, 
pelaksanaan penilaian (metode kompleks), monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
penilaian dan pemanfaatan hasil penilaian, pengendalian mutu kompetensi, 
simulasi, dan laporan pengembangan metode penilaian, serta penyusunan bahan 
kebijakan metode dan sistim pengelolaan database penilaian kompetensi sesuai 
aturan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Merencanakan penilaian dengan menjadi ketua tim dan pelaporan sesuai 

dengan permintaan 
2. Mempersiapkan bahan untuk mengetahui substansi instansi dengan cara 

diskusi, analisis peraturan, kuesioner yang disusun 
3. Mempersiapkan pembuatan simulasi untuk penilaian 
4. Melaksanakan penilaian dengan metode sederhana dan sedang seperti 

wawancara, role play, in tray, proposal writing dan sebagainya 
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan hasil penilaian 
6. Melakukan pengembangan sistem penilaian seperti pengembangan 

psikotes, simulasi, dan sebagainya 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuain nilai dari kompetensi manjerial 
2. Ketepatan bentuk laporan monitoring dan evaluasi 
3. Kesesuaian pengembagan profesi jabatan 
4. Kevalidan kuesioner kompetensi 
5. Ketepatan laporan kegiatan penunjang 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen perencanaan 
2. Dokumen substansi kompetensi jabatan assesse 
3. Laporan konsep soal simulasi 
4. Laporan penilaian assessee 
5. Laporan monitoring dan evaluasi assessee 
6. Laporan pengembangan sistem penilaian 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 
Assessor SDM Aparatur Muda memiliki pengetahuan tentang peraturan, 

kebijakan, prosedur, dan terminologi kepegawaian, untuk menganalisis menilai 
kompetensi manajerial. 

 



B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 
Assessor SDM Aparatur Muda diberikan tugas berkelanjutan atau tugas 

tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, 
batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas 
tugas dalam menilai kompetensi manajerial. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Prosedur melaksanakan pekerjaan Assessor SDM Aparatur Muda 
ditetapkan dan sejumlah pedoman tersedia. Seperti pedoman penilaian 
kompetesni manajerial. Pegawai mengunakan dan prosedur yang telah 
ditentukan untuk menilai kompetensi manajerial. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Pekerjaan Assessor SDM Aparatur Muda mencakup berbagai tugas yang 
melibatkan proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan, banyak 
metode dan proses untuk menilai kompetensi manajerial. Metode dan proses 
tersebut merupakan proses satu serangkaian penilaian. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Hasil kerja Assessor SDM Aparatur Muda mempengaruhi keakuratan, 
kelayakan, atau akseptabilitas seseorang untuk menduduki suatu jabatan 
tertentu. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Hubungan pekerjaan Assessor SDM Aparatur Muda mencakup pegawai 
intenal instansi. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Hubungan Assessor SDM Aparatur Muda dilakukan untuk memperoleh, 
mengklarifikasi atau memberikan fakta atau informasi penialain kompetensi 
manajerial. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Assessor SDM Aparatur Muda bersifat menetap dan merupakan 
pekerjaan yang rutin, serta tidak membutuhkan persyaratan fisik khusus. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Assessor SDM Aparatur Muda dilakukan dalam lingkungan 
kantor secara umum dan memiliki risiko kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Assessor SDM Aparatur Muda 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1705 

  

  

Kelas Jabatan 10   (1605-1850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretraris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Analis Kebijakan Muda 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 

  Deputi Bidang Proteksi 
  Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 

     Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mengidentifikasi masalah kebijakan kompleks, memformulasi kebijakan, 
menyampaikan hasil analisis kebijakan, melaksanakan, memantau dan 
mengevaluasi kebijakan berdasarkan pedoman yang ada untuk mendukung 
proses bisnis organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota 
2. Mengumpulkan (mengenali dan mencari) issue-issue kebijakan yang 

bersifat nasional 
3. Melakukan verifikasi dan spesifikasi masalah untuk menentukan agenda 

kebijakan (masalah formal) 
4. Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan, 

yang bersifat sederhana (instansional) 
5. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan 
6. Menyusun dan menetapkan metodologi untuk melakukan analisis kebijakan 

(sesuai dengan kebutuhan) yang bersifat sederhana 
7. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan 

metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok 
sebagai peserta/anggota 

8. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, 
secara berkelompok sebagai peserta/anggota 

9. Menganalisis permasalahan kebijakan 
10. Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah kebijakan 
11. Menyusun konsep kebijakan (draft) yang bersifat beschiking (penetapan) 
12. Membahas konsep kebijakan sebagai peserta/anggota 
13. Menyiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi pelaksanaan kebijakan 
14. Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai 

peserta/anggota 
15. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan 

berdasarkan sistem yang ada 
16. Mengolah dan menilah hasil pemantauan dan hasil evaluasi kinerja 

mengenai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara 
berkelompok sebagai peserta/anggota 

17. Menyusun laporan hasil pemantauan, hasil evaluasi kinerja dan penilaian 
evaluasi kinerja mengenai pelaksanaan kebijakan secara berkelompok 
sebagai peserta/anggota 

18. Menyusun kebijakan/peraturan pemerintah sebagai peserta/anggota 
 



B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kualitas rencana kerja organisasi dan agenda kegiatan yang disusun 
2. Kelengkapan isu-isu kebijakan yang dikumpulkan 
3. Ketepatan dan kesesuaian dalam melakukan identifikasi masalah dan 

identifikasi kebijakan 
4. Kualitas hasil olahan data dan informasi yang digunakan untuk 

menganalisis kebijakan 
5. Keefektifan dalam melakukan pemantauan kebijakan 
6. Kualitas hasil olahan data hasil pemantauan dan hasil evaluasi kinerja 

terkait pelaksanaan kebijakan 
7. Kesesuaian dan kejujuran pada saat menjadi saksi ahli 
8. Kualitas laporan hasil pelaksanaan tugas 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Draft rencana kerja organisasi 
2. Laporan issue-issue kebijakan yang bersifat nasional 
3. Hasil verifikasi dan spesifikasi masalah untuk menentukan agenda kebijakan 

(masalah formal) 
4. Informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan, yang bersifat 

sederhana (instansional) 
5. Draft agenda kegiatan analisis kebijakan 
6. Metodologi untuk melakukan analisis kebijakan (sesuai dengan kebutuhan) 

yang bersifat sederhana 
7. Hasil pengolahan dari hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan 

metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan 
8. Hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan dipahami oleh 

anggota kelompok 
9. Hasil analisis permasalahan kebijakan 
10. Alternatif kebijakan sebagai solusi masalah kebijakan 
11. Konsep kebijakan (draft) yang bersifat beschiking (penetapan) 
12. Hasil pembahasan konsep kebijakan 
13. Bahan-bahan untuk sosialisasi pelaksanaan kebijakan siap digunakan 
14. Pelaksanaan kebijakan dipahami peserta/anggota lain 
15. Hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan 

sistem yang ada 
16. Hasil pengolahan dan penilaian atas hasil pemantauan dan hasil evaluasi 

kinerja mengenai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan 
17. Laporan hasil pemantauan, hasil evaluasi kinerja dan penilaian evaluasi kinerja 

mengenai pelaksanaan kebijakan 
18. Draft kebijakan/peraturan pemerintah 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 
Analis Kebijakan Muda dalam melaksanakan pekerjaannya membutuhkan 

pengetahuan tentang prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan profesional 
atau pekerjaan administratif seperti permasalahan kebijakan, analisis kebijakan 
yang meliputi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan; ditambah 
dengan keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman mengerjakan sendiri 
pekerjaan yang berulang. 

 



B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 
Penyelia memberikan tugas dengan tujuan, prioritas, dan batas waktu yang 

ditentukan, dan membantu pegawai pada situasi yang tidak lazim dan belum 
ada contoh yang jelas kepada Analis Kebijakan Muda. Pegawai merencanakan 
dan melaksanakan langkah-langkah yang sesuai dan menangani masalah dan 
deviasi tentang kebijakan sesuai dengan instruksi, kebijakan, latihan 
sebelumnya, atau praktek yang berlaku. Pekerjaan yang telah selesai biasanya 
dievaluasi untuk kesesuaian teknik, kelayakan dan kesesuaian pada kebijakan 
dan persyaratan. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Prosedur melaksanakan pekerjaan Analis Kebijakan Muda ditetapkan dan 
sejumlah pedoman tersedia. Pegawai mengunakan dan prosedur yang paling 
tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil 
pertimbangan dalam memilih pedoman atau referensi kebijakan. Pegawai 
dapat menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. Situasi dimana 
pedoman/kebijakan yang ada tidak dapat diterapkan atau terjadi 
penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus mengacu pada penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Pekerjaan Analis Kebijakan Muda mencakup berbagai tugas yang 
melibatkan proses dan metode analisis kebijakan yang berbeda dan tidak 
berhubungan. Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan dalam analisis 
kebijakan, tergantung pada analisa subjek, fase, atau persoalan yang terlibat 
dalam setiap tugas, atau tindakan yang diambil harus dipilih dari berbagai 
macam alternatif. Pekerjaan melibatkan kondisi dan elemen yang harus 
diidentifikasi dan dianalisa untuk melihat hubungan timbal balik pada kebijakan 
yang telah ada. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Pekerjaan meliputi perlakuan terhadap berbagai macam masalah analisis 
kebijakan, pertanyaan, atau situasi konvensional sesuai dengan kriteria yang 
ditetapkan.  Hasil kerja atau jasa Analis Kebijakan Muda mempengaruhi desain 
atau operasi dari sistem, program, atau peralatan; kelayakan kegiatan seperti 
investigasi lapangan, pengetesan operasi, atau hasil penelitian; atau kondisi 
sosial, fisik, dan ekonomi masyarakat. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Hubungan Analis Kebijakan Muda berhubungan dengan internal BSSN, 
anggota masyarakat sebagai individu atau grup atas dasar rutin, dan pihak 
yang merasakan dampak dari analisis kebijakan. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-2 = 50) 

Tujuan hubungan Analis Kebijakan Muda adalah untuk merencanakan, 
mengkoordinasikan, atau mengarahkan kebijakan atau untuk memecahkan 
masalah dengan mempengaruhi atau memotivasi individu atau kelompok untuk 
mencapai tujuan bersama dan yang pada dasarnya mempunyai sikap 
bekerjasama. 

 
 



H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pekerjaan Analis Kebijakan Muda adalah menetap. Pegawai dapat duduk 

dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin 
kadang-kadang berjalan, berdiri, membawa benda ringan seperti kertas, buku 
atau bagian yang kecil. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan 
untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan kerja Analis Kebijakan Muda tidak membawa resiko dan 
ketidaknyamanan setiap hari. Situasi kerja cukup terang, tidak panas, dan 
cukup ventilasi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Analis Kebijakan Muda 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 50 

  
Tingkat faktor  7- 2 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1735 

  

  

Kelas Jabatan 10   (1605-1850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 

 
ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Drs, Dharma Pongrekun, M.M., M.H.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pustakawan Ahli Muda 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan dan 
pengembangan sistem kepustakawanan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menganalisis dan menyusun rencana operasional pengembangan koleksi 
2. Melakukan survei dan analisis minat pemakai 
3. Membina kelompok pembaca 
4. Menganalisis dan menyusun rencana operasioal dan melaksanakan 

kegiatan penyuluhan 
5. Menganalisis dan menyusun rencana operasioal dan melaksanakan 

kegiatan Publisitas 
6. Menganalisis dan menyusun rencana operasioal dan melaksanakan 

kegiatan Pameran 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian metode pangelolaan perpustakaan 
2. Kesesuaian kegiatan pelayanan perpustakaan dengan standar mutu 

pelayanan 
3. Peningkatan kapasitas perpustakaan 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Hasil analisis rencana operasional pengembangan koleksi 
2. Hasil analisis minat pemakai 
3. Laporan kegiatan pembinaan 
4. Laporan kegiatan penyuluhan 
5. Laporan kegiatan publisitas 
6. Laporan kegiatan pameran 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 
Pustakawan Ahli Muda memiliki pengetahuan yang diperoleh dari 

pendidikan sarjana atau yang setara, meliputi pengembangan pengetahuan 
profesional atau pengetahuan administratif untuk melaksanakan pekerjaan 
yang lebih sulit dan rumit. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

 Jabatan Pustakawan Ahli Muda diberikan tugas berkelanjutan atau tugas 
tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, 
batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas 
tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau 
yang tidak biasa, termasuk metode pelayanan perpustakaan yang disarankan. 



 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Pustakawan Ahli Muda menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan dan 
sejumlah pedoman telah tersedia. Pustakawan Ahli Muda dapat menentukan 
alternatif yang ada untuk digunakan. Ketika ada situasi dimana pedoman yang 
ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang 
diajukan harus mengacu pada arahan penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pustakawan Ahli Muda memiliki tugas yang mencakup langkah, proses, 
atau metode yang berhubungan dengan pelayanan informasi dan kehumasan. 
Ia harus mengetahui apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam 
pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan 
perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Pustakawan Ahli Muda yaitu melaksanakan peraturan, regulasi, 
atau prosedur pelayanan perpustakaan yang merupakan bagian dari suatu 
tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih spesifik. Hasil kerja 
Pustakwan Ahli Muda mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau 
akseptabilitas dari proses pelaksanaan pelayanan perpustakaan. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Pustakwan Ahli Muda memiliki hubungan kerja dengan pegawai di dalam 
lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Tujuan hubungan adalah 
koordinasi penyusunan dan pengumpulan dokumen untuk kegiatan pelayanan 
perpustakaan. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Pustakawan Ahli Muda adalah koordinasi kegiatan 
pelayanan informasi kepustakaan kepada pegawai yang berada di luar unit 
organisasi adalah untuk memberikan fakta atau informasi tentang hasil 
kegiatan tersebut kepada pegawai dalam unit organisasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Pustakawan Ahli Muda bersifat menetap dan tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pustakawan Ahli Muda memiliki situasi kerja cukup terang, tidak panas, dan 
cukup ventilasi, pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang rapat dan pelatihan, 
perpustakaan. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pustakawan Ahli Muda 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1405 

  

  

Kelas Jabatan 9   (1365-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Hendrini, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mengelola laboratorium melalui serangkaian kegiatan perancangan kegiatan 
laboratorium, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, 
pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja 
laboratorium, dan pengembangan kegiatan laboratorium baik untuk Pendidikan, 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melaksanakan SOP K3 di laboratorium menggunakan peralatan dan bahan 
2. Memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan 

kategori 3 dan penggunaan bahan umum pada kegiatan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi 

3. Memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan 
kategori 2 dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan dan 
penelitian. 

4. Melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam 
skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan umum 
pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

5. Memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja 
peralatan kategori 2 pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

6. Menganalisis dan mengevaluasi data pada kegiatan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat 

7. Menganalisis dan mengevaluasi bahan khusus 
8. Melakukan penilaian / pengendalian sistem kerja peralatan laboratorium 
9. Melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 3 dan 
bahan umum 

10. Memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan umum 

11. Melakukan kalibrasi peralatan kategori 3 
12. Melakukan evaluasi hasil kalibrasi, kinerja, metode kerja, dan penerapan 

metode kerja peralatan kategori 2 
13. Mengevaluasi SOP pengoperasian dan pemeliharaan/perawatan peralatan 

kategori 2 dan penggunaan bahan khusus atau umum 
14. Mengevaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 2 dan bahan khusus 

atau umum 
15. Mengevaluasi sub program tahunan pengelolaan laboratorium 
16. Mengevaluasi pemeliharaan perawatan peralatan kategori 3 dan bahan 

umum 
17. Mengevaluasi metode penanganan bahan 
18. Menganalisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 2 dan bahan 

khusus atau umum 



19. Mengembangkan kinerja dan metode kerja peralatan kategori 2 
20. Mengembangkan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam 

skala terbatas menggunakan peralatan kategori 2 dan bahan khusus atau 
umum 

21. Mengembangkan sistem pengelolaan laboratorium sebagai anggota 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketelitian menyusun kebutuhan peralatan kategori 2 dan bahan umum dan 

khusus 
2. Ketepatan menyusun SOP 
3. Ketepatan memberikan supervise pengoperasian peralatan kategori 3 dan 

penggunaan bahan umum dan khusus 
4. Ketepatan dalam memverifikasi, validasi dan pengujian kegiatan di 

laboratorium 
5. Kecepatan mengembangkan metode kegiatan di laboratorium 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan pelaksanaan SOP K3 di laboratorium menggunakan peralatan dan 

bahan 
2. Laporan pelaksanaan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 dan 

penggunaan bahan umum pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
3. Laporan pelaksanaan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 dan 

penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan dan penelitian. 
4. Laporan pelaksanaan supervisi proses pengujian, kalibrasi, danlatau produksi 

dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan 
umum pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

5. Laporan validasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja 
peralatan kategori 2 pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

6. Hasil analisis dan evaluasi data pada kegiatan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat 

7. Hasil analisis dan evaluasi bahan khusus 
8. Laporan penilaian / pengendalian sistem kerja peralatan laboratorium 
9. Laporan pelaksanaan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan 
kategori 3 dan bahan umum 

10. Layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
dengan menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan umum 

11. Laporan pelaksanaan kalibrasi peralatan kategori 3 
12. Laporan evaluasi hasil kalibrasi, kinerja, metode kerja, dan penerapan metode 

kerja peralatan kategori 2 
13. Laporan hasil evaluasi SOP pengoperasian dan pemeliharaan/perawatan 

peralatan kategori 2 dan penggunaan bahan khusus atau umum 
14. Laporan evaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 2 dan bahan khusus 

atau umum 
15. Laporan evaluasi sub program tahunan pengelolaan laboratorium 
16. Laporan evaluasi pemeliharaanlperawatan peralatan kategori 3 dan bahan 

umum 
17. Laporan evaluasi metode penanganan bahan 
18. Laporan hasil analisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 2 dan 

bahan khusus atau umum 



19. Laporan pengembangan kinerja dan metode kerja peralatan kategori 2 
20. Laporan pengembangan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam 

skala terbatas menggunakan peralatan kategori 2 dan bahan khusus atau 
umum 

21. Laporan pengembangan sistem pengelolaan laboratorium sebagai anggota 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda melaksanakan tugas jabatan 
yang dinilai diperlukan/dibutuhkan untuk melaksanakan tugas, operasi, atau 
prosedur dasar dalam pengoperasionalan laboratorium. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

 Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda diberikan tugas tertentu 
dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, batasan, 
kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas tugas oleh 
penyelia. Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau 
yang tidak biasa, termasuk metode kerja yang disarankan atau saran pada 
sumber materi yang tersedia. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda mempunyau prosedur untuk 
melaksanakan pekerjaan ditetapkan dan sejumlah pedoman tersedia. Pranata 
Laboratorium Pendidikan Ahli Muda mengunakan dan prosedur yang paling 
tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil 
pertimbangan dalam memilih pedoman, referensi, (minor). Pranata 
Laboratorium Pendidikan Ahli Muda dapat menentukan alternatif yang ada 
untuk digunakan. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda memiliki pekerjaan mencakup 
berbagai tugas yang melibatkan proses dan metode yang berbeda dan tidak 
berhubungan. Keputusan mengenai apa yana harus dilakukan, tergantung 
pada analisa subjek, fase, atau persoalan yang terlibat dalam setiap tugas, atau 
tindakan yang diambil harus dipilih dari berbagai macam alternatif. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda memiliki ruang lingkup dan 
dampak pekerjaan meliputi perlakuan terhadap berbagai macam masalah, 
pertanyaan, atau situasi konvensional sesuai dengan kriteria yang ditetapkan 
dalam pengelolaan laboratorium. Hasil kerja atau jasa mempengaruhi desain 
atau operasi dari sistem, program, atau peralatan laboratorium. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda memiliki hubungan dengan 
pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Pranata 
Laboratorium Pendidikan Ahli Muda yang dihubungi biasanya berbeda dalam 
fungsi, misi, dan jenis kerja, antara lain perwakilan dari berbagai tingkat dalam 
suatu lembaga, seperti kantor pusat, kantor regional, kantor distrik atau kantor 
lapangan atau kantor pelaksana lainnya. 



G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda memiliki hubungan yang 

bertujuan untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau 
informasi tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau 
informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat 
teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda mempunyai pekerjaan yang 
menetap di laboratorium. Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda dapat 
duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian 
mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan 
seperti bahan bahan laboratorium. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda berada di lingkungan yagn 
membawa resiko dan ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan 
tindakan pencegahan keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, 
kantor, ruang rapat dan pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan 
umum, antara lain penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan 
kantor, menghindari licin dan jatuh, pengamatan peraturan kebakaran dan 
tanda lalu lintas. Situasi kerja cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1355 

  

  

Kelas Jabatan 9   (1365-1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Hendrini, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda 
Unit Kerja  : Pusat Data Teknologi Informasi dan Komunikasi 
     Sekolah Tinggi Sandi Negara 
     Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan analisis dan pencarian sistem informasi yang meliputi analisis 
sistem informasi, perancangan sistem informasi, perancangan sistem komputer, 
perancangan dan pengembangan database serta perancangan sistem jaringan 
komputer sesuai metode yang dipilih untuk mendukung pekerjaan organisasi. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan penyusunan rencana studi kelayakan serta pelaksanaan studi 

kelayakan pendahuluan dan rinci pengolahan data 
2. Melaksanakan analisis sistem informasi 
3. Merancang pengujian verifikasi atau validasi analisis sistem informasi 
4. Mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi sistem informasi 
5. Memberikan pengarahan penerapan sistem informasi 
6. Melaksanakan pengintegrasian sistem informasi 
7. Membuat rancangan sistem informasi 
8. Merancang pengujian verifikasi atau validasi program 
9. Mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi program 
10. Membuat algoritma pemrograman 
11. Memeriksa dokumentasi program dan petunjuk pengoperasian program 
12. Melakukan penyusunan studi kelayakan, pembuatan spesifikasi teknis, 

perancangan, dan pengoptimalan kinerja sistem komputer 
13. Merancang sistem database 
14. Melakukan instalasi program database management system 
15. Membuat prosedur pengamanan database 
16. Merancang otorisasi akses kepada pemakai 
17. Melakukan uji coba perangkat lunak baru dan memberikan saran-saran 

penggunaannya 
18. Mengembangkan sistem database 
19. Membuat dokumentasi rancangan database 
20. Merancang sistem jaringan komputer 
21. Merancang prosedur pengamanan sistem jaringan komputer 
22. Merancang pengembangan sistem jaringan komputer 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Ketepatan analisis sistem informasi 
2. Kecepatan pencarian sistem informasi 
3. Katepatan dan kelancaran penggunaan sistem komputer, program, 

database, dan jaringan computer 
 
 



III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan penyusunan rencana studi kelayakan serta pelaksanaan studi 

kelayakan pendahuluan dan rinci pengolahan data 
2. Hasil analisis sistem informasi 
3. Hasil rancangan pengujian verifikasi atau validasi analisis sistem informasi 
4. Laporan kegiatan mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi 

sistem informasi 
5. Laporan kegiatan pemberian pengarahan penerapan sistem informasi 
6. Laporan pelaksanaan pengintegrasian sistem informasi 
7. Rancangan sistem informasi 
8. Rancangan pengujian verifikasi atau validasi program 
9. Laporan pengolahan dan analisis hasil verifikasi atau validasi program 
10. Algoritma pemrograman 
11. Hasil pemeriksaan dokumentasi program dan petunjuk pengoperasian program 
12. Hasil penyusunan studi kelayakan, pembuatan spesifikasi teknis, 

perancangan, dan pengoptimalan kinerja sistem komputer 
13. Hasil rancangan sistem database 
14. Hasil instalasi program database management system 
15. Laporan pembuatan prosedur pengamanan database 
16. Hasil rancangan otorisasi akses kepada pemakai 
17. Hasil uji coba perangkat lunak baru dan memberikan saran-saran 

penggunaannya 
18. Hasil pengembangan sistem database 
19. Dokumentasi rancangan database 
20. Hasil rancangan sistem jaringan komputer 
21. Hasil rancangan prosedur pengamanan sistem jaringan komputer 
22. Hasil rancangan pengembangan sistem jaringan komputer 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 
Pranata Komputer Ahli Muda memiliki pengetahuan yang diperoleh melalui 

program pendidikan sarjana atau yang setara dalam pengalaman, pelatihan, 
atau belajar sendiri tentang dasar tentang prinsip, konsep, dan metodologi 
pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif, dan keterampilan dalam 
penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, atau 
prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Pada jabatan Pranata Komputer Ahli Muda diberikan tugas berkelanjutan 
atau tugas tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus 
diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu 
dan prioritas tugas.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Pranata Komputer Ahli Muda menggunakan prosedur yang ditetapkan dan 
sejumlah pedoman yang tersedia dalam melaksanakan pekerjaan. Pranata 
Komputer Ahli Muda dapat menentukan alternatif metode yang ada untuk 
digunakan untuk pelaksanaan tugasnya. 

. 
 



D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 
Keputusan Pranata Komputer Ahli Muda mengenai apa yang harus 

dilakukan, tergantung pada analisa subjek, fase, atau persoalan yang terlibat 
dalam setiap tugas, atau tindakan yang diambil harus dipilih dari berbagai 
macam alternatif pilihan. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Hasil kerja atau jasa mempengaruhi desain atau operasi dari sistem, 
program, atau peralatan serta kelayakan kegiatan seperti investigasi lapangan, 
pengetesan operasi, atau hasil penelitian; atau kondisi sosial, fisik, dan 
ekonomi masyarakat. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Hubungan dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit 
organisasi. Pegawai yang dihubungi biasanya berbeda dalam fungsi, misi, dan 
jenis kerja, antara lain perwakilan dari berbagai tingkat dalam suatu lembaga, 
seperti kantor pusat, kantor regional, kantor distrik atau kantor lapangan atau 
kantor pelaksana lainnya. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau 
memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut 
antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai 
dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Pranata Komputer Ahli Muda adalah menetap. Pegawai dapat 
duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian 
mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan 
seperti kertas, buku atau bagian yang kecil; atau mengendarai mobil. Tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pranata Komputer Ahli Muda memiliki risiko pekerjaan kecil dalam 
pelaksanaan tugasnya. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Komputer Muda 
Unit Kerja  : Pusdatik, STSN, dan Pusdiklat 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1405 

  

  

Kelas Jabatan 9   (1365 - 1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Kepala Pusat Data Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 
 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Akhmad Toha, S.AP) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi 
perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan 
internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi 
dan kehumasan. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun rencana kerja pengembangan pelayanan informasi dan 

kehumasan 
2. Mengevaluasi program pelayanan informasi dan kehumasan 
3. Mengolah isu publik 
4. Memberikan pelayanan informasi dalam bentuk ceramah, presentasi atau 

pidato 
5. Melaksanakan tugas sebagai narasumber dalam forum konsultasi 

pelayanan informasi dan kehumasan 
6. Menyelenggarakan penerbitan materi pelayanan informasi untuk media 

cetak, elektronik, atau daring (online) sebagai anggota dewan redaksi 
7. Membuat laporan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, yang 

bersifat program, rutin, dan berkala 
8. Mengevaluasi model layanan informasi dan kehumasan 
9. Mengolah isu hubungan internal 
10. Menyelenggarakan kegiatan pertemuan dengan kalangan media atau pers 

sebagai peserta dan / atau moderator 
11. Mengikuti seminar, lokakarya, pertemuan yang terkait dengan pelayanan 

informasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) atau pertemuan 
sejenis, sebagai peserta dan/atau moderator 

12. Mengevaluasi penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya atau 
pertemuan sejenis nasional 

13. Melaksanakan kegiatan kunjungan jurnalistik sebagai peserta 
14. Melaksanakan tugas sebagai pemandu acara (master of ceremony) 
15. Melakukan wawancara dalam kegiatan pelayanan informasi dan 

kehumasan 
16. Menelaah bahan untuk penyelesaian sengketa informasi 
17. Melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab teknis dalam kegiatan 

teleconference 
18. Mengikuti kunjungan kerja atau acara seremonial pimpinan 
19. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kunjungan jurnalistik sebagai 

anggota 
20. Mengevaluasi penyelenggaraan konferensi pers,seminar, lokakarya, atau 

pertemuan sejenis nasional 
21. Mengevaluasi pelaksanaan advokasi hubungan kelembagaan 
22. Mengevaluasi pelaksanaan hubungan eksternal dan internal 



23. Mengolah data dalam rangka audit komunikasi 
24. Menyusun laporan dalam rangka audit komunikasi sebagai anggota 
25. Mengidentifikasi kasus atau masalah komunikasi 
26. Menganalisis data dalam rangka audit komunikasi 
27. Menyusun konsep pengembangan model layanan informasi dan 

kehumasan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kecepatan mengembangkan pelayanan informasi dan kehumasan 
2. Ketepatan mengolah isu publik 
3. Kebenaran dalam memberikan pelayanan informasi 
4. Ketepatan dalam menganalisis data dalam rangka audit komunikasi 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Rencana kerja pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan 
2. Hasil evaluasi program pelayanan informasi dan kehumasan 
3. Olahan isu publik 
4. Pelayanan informasi dalam bentuk ceramah, presentasi atau pidato 
5. Pelaksanaan tugas sebagai narasumber dalam forum konsultasi pelayanan 

informasi dan kehumasan 
6. Penerbitan materi pelayanan informasi untuk media cetak, elektronik, atau 

daring (online) sebagai anggota dewan redaksi 
7. Laporan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, yang bersifat program, 

rutin, dan berkala 
8. Hasil evaluasi model layanan informasi dan kehumasan 
9. Olahan isu hubungan internal 
10. Penyelenggaraan kegiatan pertemuan dengan kalangan media atau pers 

sebagai peserta dan / atau moderator 
11. Laporan mengikuti seminar, lokakarya, pertemuan yang terkait dengan 

pelayanan informasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) atau 
pertemuan sejenis, sebagai peserta dan/atau moderator 

12. Hasil evaluasi penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya atau 
pertemuan sejenis nasional 

13. Pelaksanaan kegiatan kunjungan jurnalistik sebagai peserta 
14. Pelaksanaan tugas sebagai pemandu acara (master of ceremony) 
15. Laporan wawancara dalam kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan 
16. Hasil telaah bahan untuk penyelesaian sengketa informasi 
17. Pelaksanaan tugas sebagai penanggung jawab teknis dalam kegiatan 

teleconference 
18. Laporan kunjungan kerja atau acara seremonial pimpinan 
19. Hasil  evaluasi penyelenggaraan kunjungan jurnalistik sebagai anggota 
20. Hasil evaluasi penyelenggaraan konferensi pers,seminar, lokakarya, atau 

pertemuan sejenis nasional 
21. Hasil evaluasi pelaksanaan advokasi hubungan kelembagaan 
22. Hasil evaluasi pelaksanaan hubungan eksternal dan internal 
23. Olahan data dalam rangka audit komunikasi 
24. Laporan dalam rangka audit komunikasi sebagai anggota 
25. Daftar identifikasi kasus atau masalah komunikasi 
26. Laporan analisis data dalam rangka audit komunikasi 
27. Konsep pengembangan model layanan informasi dan kehumasan 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 

Pranata Humas Ahli Muda memiliki pengetahuan yang diperoleh dari 
pendidikan sarjana atau yang setara, meliputi pengembangan pengetahuan 
profesional atau pengetahuan administratif untuk melaksanakan pekerjaan 
yang lebih sulit dan rumit. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Jabatan Pranata Humas Ahli Muda diberikan tugas berkelanjutan atau 
tugas tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus 
diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu 
dan prioritas tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, 
sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode pelayanan informasi dan 
kehumasan yang disarankan. Analis Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 
menggunakan inisiatif dalam melaksanakan tugas yang berulang secara 
mandiri tanpa instruksi spesifik, tetapi melaporkan deviasi, masalah, dan situasi 
yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam instruksi kepada penyelia untuk 
membuat keputusan atau meminta bantuan. Penyelia menjamin bahwa 
pekerjaan yang telah selesai dan metode yang digunakan adalah secara teknik 
akurat dan memenuhi instruksi atau prosedur yang ada. Tinjauan pekerjaan 
meningkat sesuai dengan tugas yang lebih sulit dan pegawai tidak 
melaksanakan tugas yang sama sebelumnya.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Pranata Humas Ahli Muda menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan 
dan sejumlah pedoman telah tersedia. Analis dapat menentukan alternatif yang 
ada untuk digunakan. Ketika ada situasi dimana pedoman yang ada tidak dapat 
diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus 
mengacu pada arahan penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pranata Humas Ahli Muda memiliki tugas yang mencakup langkah, proses, 
atau metode yang berhubungan dengan pelayanan informasi dan kehumasan. 
Ia harus mengetahui apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam 
pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan 
perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali. 
Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat adalah berbeda tergantung 
pada sumber informasi, cara mendapatkan informasi (transaksi), atau 
perbedaan sifat faktual lainnya. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Pranata Humas Ahli Muda yaitu melaksanakan peraturan, 
regulasi, atau prosedur pelayanan informasi dan kehumasan yang merupakan 
bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih spesifik. 
Hasil kerja Analis Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda mempengaruhi 
keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses pelaksanaan pelayanan 
informasi dan kehumasan. 

 
 
 



F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 
Pranata Humas Ahli Muda memiliki hubungan kerja dengan pegawai di 

dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Tujuan hubungan 
adalah koordinasi penyusunan dan pengumpulan dokumen untuk kegiatan 
pelayanan informasi dan kehumasan. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Pranata Humas Ahli Muda adalah koordinasi 
kegiatan pelayanan informasi kehumasan kepada pegawai yang berada di luar 
unit organisasi adalah untuk memberikan fakta atau informasi tentang hasil 
kegiatan tersebut kepada pegawai dalam unit organisasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Pranata Humas Ahli Muda bersifat menetap dan tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pranata Humas Ahli Muda memiliki resiko pekerjaan fisik yang kecil dalam 
pelaksanaan tugasnya. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1405 

  

  

Kelas Jabatan 9   (1365 - 1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Perencana Muda 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan perencanaan, pengkajian, dan evaluasi rencana program dan 
anggaran organisasi sesuai prosedur yang ditetapkan untuk kelancaran kinerja 
organisasi. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam rencana 

strategis jangka pendek 
2. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang 

diperlukan dalam rencana strategis jangka pendek 
3. Mengolah bahan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Unit Kerja 
4. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil 

pelaksanaan efektifitas Rencana Kinerja Tahunan organisasi 
5. Menyusun saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam 

perencanaan kebijakan strategis jangka pendek 
6. Menyusun konsep dan melakukan pembahasan usulan Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan/atau APBN-P serta revisi DIPA untuk 
Unit Kerja 

7. Menyusun RKA BSSN sesuai dengan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran 
(sementara) dan Pagu Alokasi Anggaran (definitif) untuk Unit Kerja 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian dan keefektifan rencana strategis dan penganggaran kegiatan 

organisasi BSSN 
2. Kesesuaian RKA BSSN 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Hasil perumusan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam rencana 
strategis jangka pendek 

2. Dokumen perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan 
dalam rencana strategis jangka pendek 

3. Berkas bahan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Unit Kerja 
4. Hasil analisis dan penyajian data dan informasi untuk penilaian hasil 

pelaksanaan efektifitas Rencana Kinerja Tahunan organisasi 
5. Dokumen saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan 

kebijakan strategis jangka pendek 
6. Konsep dan melakukan pembahasan usulan Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) dan/atau APBN-P serta revisi DIPA untuk Unit Kerja 
7. Dokumen RKA BSSN sesuai dengan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran 

(sementara) dan Pagu Alokasi Anggaran (definitif) untuk Unit Kerja 
 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 

Perencana Muda memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan 
sarjana atau yang setara, meliputi pengembangan pengetahuan profesional 
atau pengetahuan administratif untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih sulit 
dan rumit. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Pada jabatan Perencana Muda diberikan tugas berkelanjutan atau tugas 
tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, 
batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas 
tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau 
yang tidak biasa, termasuk metode perencanaan program dan anggaran yang 
disarankan. Perencana Ahli Muda menggunakan inisiatif dalam melaksanakan 
tugas yang berulang secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tetapi melaporkan 
deviasi, masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam 
instruksi kepada penyelia untuk membuat keputusan atau meminta bantuan. 
Penyelia menjamin bahwa pekerjaan yang telah selesai dan metode yang 
digunakan adalah secara teknik akurat dan memenuhi instruksi atau prosedur 
yang ada. Tinjauan pekerjaan meningkat sesuai dengan tugas yang lebih sulit 
dan pegawai tidak melaksanakan tugas yang sama sebelumnya.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Perencana Muda menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan dan 
sejumlah pedoman telah tersedia. Jabatan ini dapat menentukan alternatif 
yang ada untuk digunakan. Ketika ada situasi dimana pedoman yang ada tidak 
dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus 
mengacu pada arahan penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Perencana Muda memiliki tugas yang mencakup langkah, proses, atau 
metode yang berhubungan dengan perencanaan program dan anggaran. Ia 
harus mengetahui apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam 
pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan 
perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali.  

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Perencana Muda yaitu melaksanakan peraturan, regulasi, atau 
prosedur pelayanan informasi dan kehumasan yang merupakan bagian dari 
suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih spesifik. Hasil kerja 
Perencana Ahli Muda mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau 
akseptabilitas dari proses pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan 
program dan anggaran. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Perencana Muda memiliki hubungan kerja dengan pegawai di dalam 
lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Tujuan hubungan adalah 
koordinasi penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan program dan 
anggaran. 

 



G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Tujuan hubungan dari Perencana Muda adalah koordinasi kegiatan 

penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran kepada pegawai 
yang berada di luar unit organisasi   untuk memberikan fakta atau informasi 
tentang hasil kegiatan tersebut kepada pegawai dalam unit organisasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Perencana Muda bersifat menetap dan tidak ada persyaratan 
fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Perencana Muda memiliki resiko pekerjaan fisik yang kecil. 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Perencana Muda 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1405 

  

  

Kelas Jabatan 9   (1365 - 1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretariat Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Perekayasa Muda 
Unit Kerja  : Pusat Pengkajian Pengembangan Teknologi Keamanan Siber 
     dan Sandi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada 
bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian 
yang diduduki oleh PNS 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Memberikan beberapa alternatif metoda kalkulasi 
2. Menetapkan metoda alternatif 
3. Menilai hasil desain awal 
4. Memberikan metoda optimasi 
5. Mensistensiskan hasil desain awal menjadi desain rinci 
6. Memberikan metoda iterasi desain 
7. Melaksanakan penurunan persamaan matematik/ modelling 
8. Melaksanakan deskritisasi persamaan 
9. Memberikan metoda pemecahan persamaan 
10. Menyajikan beberapa alternatif jenis peralatan pengujian 
11. Menentukan peralatan perolehan dan pengolah data 
12. Memberikan metoda dan strategi pengujian 
13. Memberikan metoda interpretasi hasil pengujian 
14. Melaksanakan pemilihan dan penetapan sasaran eksplorasi 
15. Menetapkan metoda eksplorasi 
16. Melaksanakan penurunan hasil eksplorasi menjadi model matematika 
17. Melaksanakan pemilihan dan penetapan sasaran observasi 
18. Menetapkan metoda observasi 
19. Melaksanakan penurunan hasil observasi menjadi model matematika 
20. Melaksanakan pemilihan dan penetapan sasaran pengukuran 
21. Menetapkan metoda pengukuran 
22. Melaksanakan penurunan hasil pengukuran menjadi model matematika 
23. Memberikan metoda modifikasi produk 
24. Memberikan metoda perbaikan produk 
25. Memberikan metoda perawatan produk 
26. Memberikan metoda perbaikan menyeluruh produk 
27. Menetapkan persyaratan kelayakan 
28. Melaksanakan pemilihan parameter kelayakan 
29. Menetapkan model yang akan dipakai sebagai acuan 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Kelancaran dan ketepatan dalam pelaksanaan desain konseptual/ awal 
2. Keberlangsungan pelaksanaan desain rinci 
3. Ketelitian dalam pelaksanaan perhitungan dan pengukuran 
4. Keakuratan dalam melakukan pengujian 



5. Kelancaran dalam pelaksanaan eksplorasi 
6. Kelancaran dalam pelaksanaan observasi 
7. Ketepatan dalam melakukan modifikasi dan perawatan produk 
8. Kelancaran melaksanakan studi kelayakan sistem teknologi 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan beberapa alternatif metoda kalkulasi 
2. Laporan penetapan metoda alternatif 
3. Laporan penilaian hasil desain awal 
4. Bahan metoda optimasi 
5. Laporan sintesis hasil desain awal menjadi desain rinci 
6. Bahan metoda iterasi desain 
7. Laporan pelaksanaan penurunan persamaan matematik/ modelling 
8. Laporan pelaksanaan deskritisasi persamaan 
9. Bahan metoda pemecahan persamaan 
10. Laporan alternatif jenis peralatan pengujian 
11. Hasil penentuan peralatan perolehan dan pengolah data 
12. Bahan metoda dan strategi pengujian 
13. Bahan metoda interpretasi hasil pengujian 
14. Laporan pelaksanaan pemilihan dan penetapan sasaran eksplorasi 
15. Bahan metoda eksplorasi 
16. Laporan pelaksanaan penurunan hasil eksplorasi menjadi model matematika 
17. Laporan pelaksanaan pemilihan dan penetapan sasaran observasi 
18. Bahan metoda observasi 
19. Laporan pelaksanaan penurunan hasil observasi menjadi model matematika 
20. Laporan pelaksanaan pemilihan dan penetapan sasaran pengukuran 
21. Bahan metoda pengukuran 
22. Laporan pelaksanaan penurunan hasil pengukuran menjadi model matematika 
23. Bahan metoda modifikasi produk 
24. Bahan metoda perbaikan produk 
25. Bahan metoda perawatan produk 
26. Bahan metoda perbaikan menyeluruh produk 
27. hasil penetapan persyaratan kelayakan 
28. Laporan pelaksanaan pemilihan parameter kelayakan 
29. Hasil penetapan model yang akan dipakai sebagai acuan 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 
Perekayasa Muda memiliki pengetahuan (yang diperoleh melalui program 

pendidikan sarjana atau yang setara dalam pengalaman, pelatihan, atau 
belajar sendiri) dasar tentang prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan 
profesional atau pekerjaan administratif, dan keterampilan dalam penerapan 
pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas operasionalnya. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Perekayasa Muda memberikan tugas berkelanjutan atau tugas tertentu 
dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, batasan, 
kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas tugas.  

 
 



C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 
Perekayasa Muda menggunakan prosedur yang ditetapkan dan sejumlah 

pedoman yang tersedia dalam melaksanakan pekerjaan. Perekayasa Muda 
dapat menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. Ketika ada situasi 
dimana pedoman yang ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan 
dari pedoman yang diajukan harus mengacu pada penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Perekayasa Muda memiliki tugas yang melibatkan proses dan metode yang 
berbeda dan tidak berhubungan. Tindakan yang diambil harus dipilih dari 
berbagai macam alternatif. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Perekayasa Muda meliputi perlakuan terhadap berbagai macam masalah, 
pertanyaan, atau situasi konvensional sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 
Hasil kerja Perekayasa mempengaruhi desain atau operasi dari sistem, 
program, atau peralatan. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Perekayasa Muda memiliki hubungan dengan pegawai di dalam lembaga 
yang sama tetapi di luar unit organisasi. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Perekayasa Muda adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Perekayasa Muda tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan 
untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Perekayasa Muda memiliki resiko pekerjaan dan ketidaknyamanan yang 
kecil dalam pelaksanaan tugasnya. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Perekayasa Muda 
Unit Kerja  : Pusat Pengkajian Pengembangan Teknologi Keamanan Siber 
     dan Sandi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1405 

  

  

Kelas Jabatan 9   (1365 - 1600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Kepala Pusat Pengkajian 

Pengembangan Teknologi Keamanan 
Siber dan Sandi 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Dra. Rr. Retno Artinah Suryandari) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan analisis dan perumusan tanggapan hukum terkait rancangan 
peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya sesuai dengan aturan 
yang berlaku untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menganalisis konsep usul prakarsa dalam rangka menyiapkan konsep usul 

prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan 
2. Menganalisis dan merumuskan usul penyusunan peraturan perundang-

undangan dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan 
perundangundangan dari unit teknis 

3. Menyusun konsep keterangan pimpinan instansi pusat atau daerah dalam 
rapat badan legislasi daerah atau panitia legislasi/badan 
musyawarah/paripurna 

4. Menganalisis hasil sidang pembahasan tingkat tim perumus/tim sinkronisasi 
5. Menganalisis data dalam rangka menyiapkan naskah akademik 
6. Menganalisis dan merumuskan data kerangka dasar rancangan  peraturan 

perundang-undangan dalam rangka penyusunan rancangan  peraturan 
perundangundanga 

7. Merumuskan rancangan  peraturan perundangundangan tingkat kesulitan II 
8. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan perundang-undangan 

tingkat kesulitan I 
9. Menganalisis data dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan 

pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan 
10. Merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan 

konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II 
11. Menyusun konsep keterangan/penjelasan, pandangan fraksi, jawaban 

dan/atau sambutan singkat Pemerintah/Dewan Perwakilan 
Rakyat/Pemerintah Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

12. Menyusun konsep daftar inventarisasi masalah atau menyusun jawaban 
atas daftar inventarisasi masalah 

13. Merumuskan hasil sidang Rancangan Undang-Undang/Rancangan 
Peraturan Daerah pada tingkat tim perumus/tim sinkronisasi 

14. Melakukan penyuntingan naskah peraturan perundangundangan yang 
akan diundangkan dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, 
Berita Negara, Tambahan Berita Negara, Lembaran Daerah, Tambahan 
Lembaran Daerah, Berita Daerah 

15. Menganalisis data dalam rangka memberikan tanggapan, notula/risalah 
rapat, laporan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, 
perjanjian/persetujuan internasional, MoU, perjanjian kerja sama, pengujian 
peraturan perundang-undangan 



16. Merumuskan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat 
kesulitan II 

17. Melakukan penyempurnaan tanggapan rancangan peraturan perundang-
undangan tingkat kesulitan I 

18. Memberikan tanggapan dalam penyusunan perjanjian internasional, 
persetujuan internasional, memorandum of understanding, kontrak 
internasional, atau kontrak nasional/perjanjian kerja sama, pengujian 
peraturan perundang-undangan 

19. Menyusun laporan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, 
perjanjian internasional, persetujuan internasional, memorandum of 
understanding, kontrak internasional, atau kontrak nasional/perjanjian kerja 
sama, pengujian peraturan perundangundangan 

20. Menganalisis data dalam rangka melakukan kajian atau evaluasi peraturan 
perundangundangan 

21. Merumuskan kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan tingkat 
kesulitan II 

22. Menganalisis data dalam rangka melakukan pemetaan dan memberikan 
konsultasi langsung terhadap produk hukum daerah dan permasalahan 
hukum di daerah 

23. Menganalisis data dalam rangka penyusunan Surat Edaran, 
Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/ 
Petunjuk Teknis/pedoman dari KLDI 

24. Menganalisis data dalam rangka penyusunan kontrak, perjanjian, dan 
persetujuan internasional, MoU, serta kontrak nasional/perjanjian kerja 
sama 

25. Menganalisis data penyusunan keterangan dan kesimpulan 
Pemerintah/DPR atas permohonan uji materiil Peraturan perundang-
undangan di MK, MA, maupun PTUN 

26. Menganalisis data dalam rangka penyusunan somasi dan legal opinion 
27. Menganalisis konsep mediasi langsung bagi pihak yang memerlukan terkait 

dengan permasalahan hukum 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian dan kevalidan penyusunan peraturan perundang-undangan 

dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan perundangundangan 
dari unit teknis 

2. Kesesuaian dan kevalidan hasil analisis rancangan  peraturan perundang-
undangan dalam rangka penyusunan rancangan  peraturan perundang-
undangan 

3. Kesesuaian dan kevalidan hasil analisis dalam rangka memberikan 
tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan maupun produk 
hukum lainnya 

4. Kesesuaian dan keabsahan hasil analisis penyusunan praturan perundang-
undangan dan produk hukum lainnya 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Hasil analisis konsep usul prakarsa dalam rangka menyiapkan konsep usul 
prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan 



2. Hasil analisis dan perumusan usul penyusunan peraturan perundang-
undangan dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan 
perundangundangan dari unit teknis 

3. Dokumen konsep keterangan pimpinan instansi pusat atau daerah dalam rapat 
badan legislasi daerah atau panitia legislasi/badan musyawarah/paripurna 

4. Dokumen analisis hasil sidang pembahasan tingkat tim perumus/tim 
sinkronisasi 

5. Hasil analisis data dalam rangka menyiapkan naskah akademik 
6. Dokumen hasil analisis dan perumusan data kerangka dasar rancangan  

peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan rancangan  
peraturan perundangundanga 

7. Dokumen rancangan  peraturan perundangundangan tingkat kesulitan II 
8. Dokumen hasil penyempurnaan rancangan  peraturan perundang-undangan 

tingkat kesulitan I 
9. Hasil analisis data dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan 

pemantapan konsepsi rancangan  peraturan perundang-undangan 
10. Konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 

rancangan  peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II 
11. Dokumen konsep keterangan/penjelasan, pandangan fraksi, jawaban dan/atau 

sambutan singkat Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah 
Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

12. Dokumen konsep daftar inventarisasi masalah atau menyusun jawaban atas 
daftar inventarisasi masalah 

13. Dokumen hasil sidang Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan 
Daerah pada tingkat tim perumus/tim sinkronisasi 

14. Dokumen penyuntingan naskah peraturan perundangundangan yang akan 
diundangkan dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Berita 
Negara, Tambahan Berita Negara, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran 
Daerah, Berita Daerah 

15. Dokumen hasil analisis data dalam rangka memberikan tanggapan, 
notula/risalah rapat, laporan dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan, perjanjian/persetujuan internasional, MoU, perjanjian kerja sama, 
pengujian peraturan perundang-undangan 

16. Dokumen perumusan tanggapan  rancangan peraturan perundang-undangan 
tingkat kesulitan II 

17. Dokumen penyempurnaan tanggapan rancangan peraturan perundang-
undangan tingkat kesulitan I 

18. Dokumen hasil tanggapan dalam penyusunan perjanjian internasional, 
persetujuan internasional, memorandum of understanding, kontrak 
internasional, atau kontrak nasional/perjanjian kerja sama, pengujian peraturan 
perundang-undangan 

19. Laporan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perjanjian 
internasional, persetujuan internasional, memorandum of understanding, 
kontrak internasional, atau kontrak nasional/perjanjian kerja sama, pengujian 
peraturan perundangundangan 

20. Hasil analisis data dalam rangka melakukan kajian atau evaluasi peraturan 
perundangundangan 

21. Dokumen hasil perumusan kajian atau evaluasi peraturan perundang-
undangan tingkat kesulitan II 



22. Dokumen hasil analisis data dalam rangka melakukan pemetaan dan 
memberikan konsultasi langsung terhadap produk hukum daerah dan 
permasalahan hukum di daerah 

23. Dokumen hasil analisis data dalam rangka penyusunan Surat Edaran, 
Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/ 
Petunjuk Teknis/pedoman dari KLDI 

24. Hasil analisis data dalam rangka penyusunan kontrak, perjanjian, dan 
persetujuan internasional, MoU, serta kontrak nasional/perjanjian kerja sama 

25. Hasil analisis data penyusunan keterangan dan kesimpulan Pemerintah/DPR 
atas permohonan uji materiil Peraturan perundang-undangan di MK, MA, 
maupun PTUN 

26. Hasil analisis data dalam rangka penyusunan somasi dan legal opinion 
27. Hasil analisis konsep mediasi langsung bagi pihak yang memerlukan terkait 

dengan permasalahan hukum 
 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda memerlukan 

pengetahuan (yang diperoleh melalui program pendidikan sarjana hukum atau 
yang setara dalam pengalaman, pelatihan, atau belajar sendiri) dasar tentang 
prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan profesional atau pekerjaan 
administratif, dan keterampilan dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk 
melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda memberikan tugas 
berkelanjutan atau tugas tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa 
yang harus diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, 
batas waktu dan prioritas tugas.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda menggunakan prosedur 
yang ditetapkan dan sejumlah pedoman tersedia dalam melaksanakan 
pekerjaan. Pegawai mengunakan dan prosedur yang paling tepat untuk 
diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil pertimbangan 
dalam memilih pedoman, referensi, (minor). 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda memiliki pekerjaan yang 
mencakup berbagai tugas yang melibatkan proses dan metode yang berbeda 
dan tidak berhubungan, seperti tugas yang berhubungan dengan bidang 
pekerjaan administratif atau bidang pekerjaan profesional.  

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda meliputi perlakuan 
terhadap berbagai macam masalah, pertanyaan, atau situasi konvensional 
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hasil kerja perancang peraturan 
perundang-undangan muda mempengaruhi program atau peralatan. 

 
 



F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 
Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda memiliki hubungan 

dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. 
 

G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Tujuan hubungan Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda 

adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau 
informasi tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau 
informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat 
teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda tidak memiliki 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda memiliki resiko 
pekerjaan dan ketidaknyamanan yang kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1355 

  

  

Kelas Jabatan 9   (1365 - 1600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretariat Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan penyiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan perencanaan 
pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi 
aset sesuai peraturan yang berlaku untuk mendukung sarana dan prasarana baik 
berupa barang/jasa organisasi. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan pengadaan barang/jasa (barang, 

jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya) termasuk dokumen 
pendukungnya untuk tingkat lanjut 

2. Melaksanakan survey harga pasar, mengkaji dan menganalisis kewajaran 
harga untuk setiap item untuk tingkat menengah 

3. Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pengadaan 
barang/jasa untuk tahapan perencanaan tingkat menengah 

4. Melakukan tata kelola penataan dokumen pengadaan barang/jasa untuk 
tahapan perencanaan tingkat menengah 

5. Melakukan evaluasi kinerja untuk tahapan perencanaan tingkat menengah 
dan menyusun pelaporannya 

6. Melakukan finalisasi perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa setelah 
ada persetujuan dari PA/KPA untuk tingkat lanjut 

7. Memeriksa spesifikasi barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, jasa 
konsultansi yang akan diadakan untuk tingkat lanjut 

8. Melakukan pemilihan dan penetapan metode penilaian kualifikasi penyedia 
barang/jasa untuk tingkat lanjut 

9. Mengelola pelaksanaan pembukaan dokumen kualifikasi untuk tingkat 
lanjut 

10. Melaksanakan penandatanganan kontrak (e-procurement) 
11. Membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) / Surat Pesanan (SP) / Surat 

Perintah Kerja sesuai dengan dokumen kontrak untuk tingkat lanjut 
12. Melakukan Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Muka Kerja (UMK) 

sesuai dengan ketentuan untuk tingkat lanjut 
13. Melaksanakan rangkaian program manajemen mutu dan manajemen resiko 

pengadaan barang/jasa untuk tingkat menengah 
14. Mengelola pelaksanaan kegiatan terkait jaminan kontrak dan sertifikat 

garansi untuk tingkat lanjut 
15. Mengelola penanganan terjadinya kegagalan teknis pelaksanaan kontrak 

yang mengakibatkan pemutusan kontrak pengadaan barang/jasa sebelum 
masa kontrak berakhir untuk tingkat menengah 

16. Menyiapkan penyusunan dokumen laporan pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa untuk tingkat menengah 

17. Menyampaikan dokumen pedoman operasi standar (SOP) untuk 
pemanfaatan, pemeliharaab dan pengamanan untuk tingkat menengah 



18. Menyampaikan informasi asset dan pedoman PPP hasil PBJ untuk tingkat 
menengah 

19. Menyusun daftar usulan pengadaan barang/jasa untuk aset yang adaa 
dalam rangka penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk 
tingkat menengah 

20. Melakukan tata kelola penataan dokumen pengadaan barang/jasa untuk 
tahapan manajemen informasi asset tingkat menengah 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketelitian dalam membuat perencanaan barang/jasa tingkat dasar 
2. Ketepatan dalam memilih penyedia barang/jasa tingkat dasar 
3. Kemampuan mengelola manajemen kontrak tingkat dasar 
4. Kemampuan mengelola manajemen aset terkait pengadaan tingkat dasar 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen rencana kebutuhan pengadaan barang/jasa (barang, jasa konstruksi, 
jasa konsultan, dan jasa lainnya) termasuk dokumen pendukungnya untuk 
tingkat lanjut 

2. Laporan survey harga pasar, mengkaji dan menganalisis kewajaran harga 
untuk setiap item untuk tingkat lanjut 

3. Laporan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pengadaan barang/jasa 
untuk tahapan perencanaan tingkat menengah 

4. Dokumen tata kelola pengadaan barang/jasa untuk tahapan perencanaan 
tingkat menengah 

5. Laporan evaluasi kinerja untuk tahapan perencanaan tingkat menengah dan 
menyusun pelaporannya 

6. Laporan finalisasi perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa setelah ada 
persetujuan dari PA/KPA untuk tingkat lanjut 

7. Dokumen spesifikasi barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, jasa 
konsultansi yang akan diadakan untuk tingkat lanjut 

8. Metode penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa untuk tingkat lanjut 
ditetapkan 

9. Laporan pelaksanaan pembukaan dokumen kualifikasi untuk tingkat lanjut 
10. Dokumen kontrak (e-purchasing) 
11. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) / Surat Pesanan (SP) / Surat Perintah Kerja 

sesuai dengan dokumen kontrak untuk tingkat lanjut 
12. Surat Perintah Membayar Uang Muka Kerja (UMK) sesuai dengan ketentuan 

untuk tingkat lanjut 
13. Laporan pengelolaan manejemen mutu dan manajemen resiko pengadaan 

barang/jasa untuk tingkat lanjut 
14. Laporan pelaksanaan pengelolaan pelaksanaan kegiatan terkait jaminan 

kontrak dan sertifikat garansi untuk tingkat lanjut 
15. Laporan penanganan terjadinya kegagalan teknis pelaksanaan kontrak yang 

mengakibatkan pemutusan kontrak pengadaan barang/jasa sebelum masa 
kontrak berakhir untuk tingkat menengah 

16. Laporan koordinasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan manajemen kontrak 
tingkat menengah dan menyusun pelaporannya 

17. Dokumen pedoman operasi standar (SOP) untuk pemanfaatan, pemeliharaan 
dan pengamanan untuk tingkat menengah disampaikan 



18. Informasi asset dan pedoman PPP hasil PBJ untuk tingkat menengah 
disampaikan 

19. Daftar usulan pengadaan barang/jasa untuk aset yang adaa dalam rangka 
penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk tingkat menengah 

20. Dokumen tata kelola dokumen pengadaan barang/jasa untuk tahapan 
manajemen informasi asset tingkat menengah 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Pengetahuan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda diperoleh 

melalui program pendidikan sarjana atau yang setara terkait dasar tentang 
prinsip, konsep, dan metodologi pengadaan barang dan jasa. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Pada jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda, Penyelia 
memberikan tugas berkelanjutan atau tugas tertentu dengan mengindikasikan 
secara umum apa yang harus diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas 
yang diharapkan, batas waktu dan prioritas tugas. Penyelia memberikan 
tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau yang tidak biasa, termasuk 
metode kerja yang disarankan atau saran pada sumber materi yang tersedia.  
Pegawai menggunakan inisiatif dalam melaksanakan tugas yang berulang 
secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tapi melaporkan deviasi, masalah, dan 
situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam instruksi kepada penyelia 
untuk membuat keputusan atau meminta bantuan.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Pada Jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda melaksanakan 
pekerjaan yang sudah ditetapkan dan sejumlah pedoman tersedia. Pegawai 
mengunakan dan prosedur yang paling tepat untuk diterapkan pada kasus 
tertentu dengan deviasi yang terkecil pertimbangan dalam memilih pedoman, 
referensi, (minor). Pegawai dapat menentukan alternatif yang ada untuk 
digunakan. Situasi dimana pedoman yang ada tidak dapat diterapkan atau 
terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus mengacu pada 
penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Pekerjaan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda mencakup 
berbagai tugas yang melibatkan proses dan metode yang berbeda dan tidak 
berhubungan terkait manajemen pengadaan barang dan jasa. Keputusan 
mengenai apa yana harus dilakukan, tergantung pada analisa subjek, fase, 
atau persoalan yang terlibat dalam setiap tugas, atau tindakan yang diambil 
harus dipilih dari berbagai macam alternatif. Pekerjaan melibatkan kondisi dan 
elemen yang harus diidentifikasi dan dianalisa untuk melihat hubungan timbal 
balik. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Pekerjaan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda meliputi perlakuan 
terhadap berbagai macam masalah, pertanyaan, atau situasi konvensional 
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hasil kerja atau jasa mempengaruhi 
hasil barang/jasa yang diterima dari proses pengadaan barang dan jasa. 



F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 
Pada jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda memiliki 

hubungan kerja dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar 
unit organisasi. Pegawai yang dihubungi biasanya berbeda dalam fungsi, misi, 
dan jenis kerja, antara lain perwakilan dari berbagai tingkat dalam suatu 
lembaga, seperti kantor pusat, kantor regional, kantor distrik atau kantor 
lapangan atau kantor pelaksana lainnya. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Pada jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda memiliki tujuan 
hubungan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, atau mengarahkan 
pekerjaan atau untuk memecahkan masalah dengan mempengaruhi atau 
memotivasi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan yang 
pada dasarnya mempunyai sikap bekerjasama. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda tidak memiliki 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda memiliki risiko pekerjaan 
kecil dalam pelaksanaan tugasnya. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1355 

  

  

Kelas Jabatan 9   (1365 - 1600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretariat Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Penerjemah Muda 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menerjemahkan naskah kerjasama, dan dokumen lain berbahasa asing ke 
dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya dengan cara menerima, mempelajari, 
menyusun, menyalin, menyimpan, dan menggandakan sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku agar mudah dipahami dan menghasilkan terjemahan yang 
diperlukan sebagai bahan pendukung kebijakan pimpinan. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Membuat perencanaan kegiatan penerjemah tulis maupun lisan 
2. Mengumpulkan, menyeleksi, dan menentukan bahan-bahan yang akan 

diterjemahkan secara tertulis maupun lisan 
3. Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung bahan yang akan 

diterjemahkan secara tertulis maupun lisan 
4. Menerjemahkan surat/pidato/laporan, materi, karya ilmiah, buku, produk 

hukum, teks, atau rekaman audio baik untuk pers maupun yang tidak 
dipublikasikan secara tertulis maupun lisan 

5. Menyunting surat/pidato/laporan, materi, karya ilmiah, buku, produk hukum, 
teks, atau rekaman audio baik untuk pers maupun yang tidak dipublikasikan 
secara tertulis maupun lisan 

6. Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka 
persiapan suatu pertemuan internasional dan/atau mendampingi kunjungan 
tamu yang memerlukan penerjemahan baik lisan maupun tertulis 

7. Menentukan teknik penerjemahan yang akan digunakan 
8. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan perencanaan kegiatan penerjemah tulis maupun lisan 
2. Keakuratan bahan-bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis maupun 

lisan 
3. Ketepatan referensi pendukung bahan yang akan diterjemahkan secara 

tertulis maupun lisan 
4. Keakuratan hasil terjemahan surat/pidato/laporan, materi, karya ilmiah, 

buku, produk hukum, teks, atau rekaman audio baik untuk pers maupun 
yang tidak dipublikasikan secara tertulis maupun lisan 

5. Keakuratan hasil suntingan surat/pidato/laporan, materi, karya ilmiah, buku, 
produk hukum, teks, atau rekaman audio baik untuk pers maupun yang 
tidak dipublikasikan secara tertulis maupun lisan 



6. Ketepatan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka persiapan 
suatu pertemuan internasional dan/atau mendampingi kunjungan tamu 
yang memerlukan penerjemahan baik lisan maupun tertulis 

7. Ketepatan teknik penerjemahan yang akan digunakan 
8. Keakuratan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan 
9. Keakuratan laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. dokumen perencanaan kegiatan penerjemah tulis maupun lisan 
2. laporan hasil seleksi bahan-bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis 

maupun lisan 
3. dokumen referensi pendukung bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis 

maupun lisan 
4. dokumen hasil terjemahan surat/pidato/laporan,materi, karya ilmiah, buku, 

produk hukum, teks, atau rekaman audio baik untuk pers maupun yang tidak 
dipublikasikan secara tertulis maupun lisan 

5. dokumen hasil suntingan surat/pidato/laporan, materi, karya ilmiah, buku, 
produk hukum, teks, atau rekaman audio baik utuk pers maupun yang tidak 
dipublikasikan secara tertulis maupun lisan 

6. Laporan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka persiapan 
suatu pertemuan internasional dan/atau mendampingi kunjungan tamu yang 
memerlukan penerjemahan baik lisan maupun tertulis 

7. Laporan teknik penerjemahan yang akan digunakan 
8. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

9. Laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Penerjemah Muda memiliki pengetahuan tentang sejumiah peraturan, 

prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang 
luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling 
berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam masalah. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Pada jabatan Penerjemah Muda diberikan tugas berkelanjutan atau tugas 
tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, 
batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas 
tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, atau yang 
tidak biasa, termasuk metode pelayanan informasi dan terjemahan.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-3 = 275) 

Penerjemah Muda menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan dan 
sejumlah pedoman telah tersedia. Pegawai dapat menentukan alternatif yang 
ada untuk digunakan. Ketika ada situasi dimana pedoman yang ada tidak dapat 
diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus 
mengacu pada arahan penyelia. 



. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Penerjemah Muda memiliki tugas yang mencakup langkah, proses, atau 
metode yang berhubungan dengan pelayanan informasi dan terjemahan. Ia 
harus mengetahui apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam 
pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan 
perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali. 
Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat adalah berbeda tergantung 
pada sumber informasi, cara mendapatkan informasi (transaksi), atau 
perbedaan sifat faktual lainnya. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Penerjemah Muda yaitu melaksanakan peraturan, regulasi, atau prosedur 
pelayanan informasi dan kehumasan yang merupakan bagian dari suatu tugas 
atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih spesifik. Hasil kerja Penerjemah 
Ahli Muda mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari 
proses pelaksanaan pelayanan informasi dan terjemahan. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Penerjemah Muda memiliki hubungan kerja dengan pegawai di dalam 
lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Tujuan hubungan adalah 
koordinasi penyusunan dan pengumpulan dokumen untuk kegiatan pelayanan 
informasi dan terjemahan. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Penerjemah Muda adalah koordinasi kegiatan 
pelayanan informasi terjemahan kepada pegawai yang berada di luar unit 
organisasi  adalah untuk memberikan fakta atau informasi tentang hasil 
kegiatan tersebut kepada pegawai dalam unit organisasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Penerjemah Muda bersifat menetap dan tidak ada persyaratan fisik khusus 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Penerjemah Muda memiliki resiko pekerjaan fisik yang kecil dalam 
pelaksanaan tugas-tugasnya. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Penerjemah Muda 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 275 
  

Tingkat faktor  3- 3 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1425 

  

  

Kelas Jabatan 9   (1365 - 1600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretariat Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Peneliti Muda 
Unit Kerja  : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan 
     Siber dan Sandi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Jabatan ini merupakan jabatan fungsional pada tingkat muda dalam jenjang 
fungsional peneliti. Jabatan ini berperan untuk melakukan penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan rencana yang 
tertuang dalam rencana kegiatan atau sub kegiatan serta membantu pembuatan 
laporan hasil penelitian. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku penerbit internasional 

dan nasional 
2. Membuat karya ilmiah ,bagian  dari  buku  penerbit  internasional  dan  

nasional 
3. Membuat karya tulis ilmiah, terbit dalam jurnal ilmiah internasional dan 

nasional terakreditasi 
4. Membuat karya tulis ilmiah, terbit dalam proceeding pertemuan ilmiah 

internasional dan nasional 
5. Membuat karya tulis ilmiah dalam majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi 
6. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran 

ilmiah,terbit  dalam majalah ilmiah internasional dan nasional terakreditasi 
7. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran 

ilmiah terbit dalam majalah ilmiah tidak terakreditasi 
8. Membuat karya ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak/belum 

dipublikasikan,berupa makalah yang diajukan dalam pertemuan ilmiah 
organisasi penelitian yang diikuti oleh minimal tiga instansi,dan tersimpan 
di perpustakaan lembaga litbang 

9. Menciptakan prototipe/desain,konsep di bidang siber dan sandi yang sudah 
dimanfaatkan secara nyata oleh stakeholder dan memperoleh pengakuan 
dari LIPI 

10. Menyusun buku/tulisan popular yang diterbitkan dan dimanfaatkan 
11. Menulis makalah iptek dalam kerangka pemasyarakatan hasil penelitian 

dalam buku/majalah terakreditasi/majalah semi populer 
12. Memimpin kelompok  peneliti  dan  terbit  langsung  dalam penelitian 
13. Menciptakan produk baru yang sudah dimanfaatkan oleh stakeholder dan 

memperoleh pengakuan LIPI 
14. Memberikan bimbingan/konsultasi teknis ilmiah kepada peneliti 
15. Menciptakan pilot project yang menghasilkan produk yang sudah 

dimanfaatkan oleh stake holder dan memperoleh pengakuan dari LIPI 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Menyiapkan bahan perencanaan kegiatan 
2. Melaksanakan kegiatan penelitian 



3. Menyusun karya tulis ilmiah 
4. Menyebarluaskan hasil penelitian 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku penerbit internasional dan 
nasional 

2. Buku penerbit internasional dan nasional yang salah satu bagiannya 
mengandung hasil karya ilmiah 

3. Jurnal ilmiah internasional dan nasional terakreditasi yang memuat karya tulis 
ilmiah 

4. Proceeding pertemuan ilmiah internasional dan nasional yang mengandung 
hasil karya tulis ilmiah 

5. Majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi yang memuat karya tulis ilmiah 
6. Majalah ilmiah internasional dan nasional terakreditasi yang memuat hasil 

penelitian atau hasil pemikiran ilmiah 
7. Majalah ilmiah tidak terakreditasi yang memuat makalah/komunikasi pendek 

hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah 
8. Makalah yang diajukan dalam pertemuan ilmiah organisasi penelitian yang 

diikuti oleh minimal tiga instansi 
9. Prototipe/desain konsep di bidang siber dan sandi yang sudah dimanfaatkan 

secara nyata oleh stakeholder dan memperoleh pengakuan dari LIPI 
10. Buku/tulisan popular yang diterbitkan dan dimanfaatkan 
11. Buku/majalah terakreditasi/majalah semi populer yang memuat makalah iptek 

hasil penelitian 
12. Laporan pelaksanaan tugas kelompok peneliti 
13. Produk baru yang sudah dimanfaatkan oleh stakeholder dan memperoleh 

pengakuan LIPI 
14. Laporan pelaksanaan bimbingan teknis 
15. Pilot project yang menghasilkan produk yang sudah dimanfaatkan oleh stake 

holder 
 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Peneliti Muda memiliki pengetahuan tentang sejumiah peraturan, prosedur, 

atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang luas untuk 
melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling berhubungan, 
dan menyelesaikan berbagai macam masalah. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Peneliti Muda bekerja dibawah arahan/bimbingan peneliti madya/peneliti 
utama dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang 
keamanan siber dan sandi.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-3 = 275) 

Peneliti Muda menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan dan sejumlah 
pedoman telah tersedia. Pegawai dapat menentukan alternatif yang ada untuk 
digunakan. Ketika ada situasi dimana pedoman yang ada tidak dapat 
diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus 
mengacu pada arahan penyelia. 

. 



D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 
Peneliti Muda melakukan pekerjaan teknis penelitian berdasarkan proposal 

penelitian; Peneliti Muda membutuhkan informasi tambahan dari peneliti 
madya/utama. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Peneliti Muda menerapkan metode penelitian/prosedur tertentu yang valid 
dan akurat untuk menjadi tugas rutin dalam kegiatan penelitian. Selain itu, 
Peneliti Muda melaksanakan tugas rutin penelitian baik berupa survei lapangan 
atau skala laboratorium sesuai dengan proposal (KUK/KAK) penelitian. Peneliti 
Muda juga mengumpulkan data-data hasil penelitian untuk kemudian dianalisa 
lebih lanjut bersama pejabat fungsional pada level diatasnya 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Peneliti Muda memiliki hubungan yang mencakup lingkup peneliti pada 
kelompok peneliti yang terkait. Selain itu, hubungan dengan pegawai pada 
institusi lain yang terkait dengan penyediaan data penelitian dan hubungan 
mencakup pejabat struktural yang berkaitan dengan perencanaan/program 
penelitian dan pengembangan. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Peneliti Muda memiliki hubungan yang dilakukan untuk memberikan dan 
menerima informasi khususnya untuk memperoleh/mengklarifikasi data 
penelitian. Selain itu, Peneliti muda memberikan data dan informasi terkait 
penelitian yang dikerjakan. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Peneliti Muda membutuhkan tenaga fisik yang baik dalam 
pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Pekerjaan Peneliti Muda 
membutuhkan ketahanan fisik untuk duduk lama di depan komputer untuk 
kompilasi dan analisa data. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Peneliti Muda memiliiki lingkungan pekerjaan membawa resiko dan 
ketidaknyamanan cukup besar yang memerlukan tindakan pengamanan 
khusus. Seperti bekerja diatas perahu memerlukan pelampung, bekerja di 
laboratorium dengan bahan kimia memerlukan ruangan shower/tindak cepat. 
Pegawai dipersyaratkan menggunakan peralatan keselamatan khusus seperti 
pelampung, masker, sarung tangan, dll. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Peneliti Muda 
Unit Kerja  : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan 
     Siber dan Sandi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 275 
  

Tingkat faktor  3- 3 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1425 

  

  

Kelas Jabatan 9   (1365 - 1600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Kepala Pusat Pengkajian dan 

Pengembangan Teknologi Keamanan 
Siber dan Sandi 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Dra. Rr. Retno Artinah Suryandari) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
  
Nama Jabatan : Dokter Umum Pertama 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang 
meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif untuk meningkatkan derajat 
kesehatan pegawai BSSN, serta membina peran serta pegawai dalam rangka 
kemandirian di bidang kesehatan kepada pegawai BSSN sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pelayanan medik umum rawat jalan tingkat pertama sesuai 

dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat 
kesehatan pegawai 

2. Melakukan tindakan khusus tingkat sederhana sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan pegawai 

3. Melakukan tindakan khusus tingkat sedang sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan pegawai 

4. Melakukan tindakan spesialistik tingkat sederhana sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat 
kesehatan pegawai 

5. Melakukan tindakan spesialistik tingkat sedang sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan pegawai 

6. Melakukan tindakan darurat medik/pertolongan pertama pada kecelakaan 
(P3K) tingkat sederhana sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan pegawai 

7. Melakukan pemulihan mental dan fisik tingkat sederhana sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat 
kesehatan pegawai 

8. Melakukan pelayanan gizi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan pegawai 

9. Melakukan penyuluhan medik kepada pegawai sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan pegawai 

10. Membuat catatan medik rawat jalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku sebagai pedoman pemberian pelayanan kesehatan sesuai 
riwayat pasien 

11. Melayani dan menerima konsultasi pegawai sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan pegawai 

12. Menguji kesehatan individu sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan pegawai 

13. Menjadi tim penguji kesehatan pegawai sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan pegawai 

14. Melakukan visum et repertum tingkat sederhana sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk kepentingan pihak terkait 



15. Menjadi tugas jaga panggilan / on call sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku 

16. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 
rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

17. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesigapan dan ketepatan pemberian layanan medik umum rawat jalan 

tingkat pertama 
2. Kesigapan dan ketepatan pemberian tindakan khusus tingkat sederhana 
3. Kesigapan dan ketepatan pemberian tindakan khusus tingkat sedang 
4. Kesigapan dan ketepatan pemberian tindakan spesiasialistik tingkat 

sederhan 
5. Kesigapan dan ketepatan pemberian tindakan spesiasialistik tingkat sedang 
6. Kesigapan, ketepatan dan ketelitian pemberian tindakan darurat 

medik/pertolongan pertama pada kecelakaan tingkat sederhana 
7. Ketepatan dan kesabaran pemulihan mental dan fisik tingkat sederhana 
8. Ketepatan pemberian layanan gizi kepada pegawai 
9. Kesesuaian dan kebenaran informasi penyuluhan medik kepada pegawai 
10. Ketelitian dan ketepatan pencatatan medik rawat jalan 
11. Kesesuaian dan keefektifan konsultasi pegawai 
12. Ketelitian dan ketepatan uji kesehatan individu 
13. Ketelitian menjadi tim penguji kesehatan pegawai 
14. Ketelitian dan ketepatan melakukan visum et repertum tingkat sederhana 
15. Kesigapan melakukan tugas jaga panggilan / on call 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Pelayanan medik umum 
2. Tindakan khusus tingkat sederhana 
3. Tindakan khusus tingkat sedang 
4. Tindakan spesialistik tingkat sederhana 
5. Tindakan spesialistik tingkat sedang 
6. Tindakan darurat medik/P3K tingkat sederhana 
7. Pemulihan mental dan fisik tingkat sederhana 
8. Pelayanan gizi kepada pegawai 
9. Laporan pelaksanaan penyuluhan medik kepada pegawai 
10. Catatan medik rawat jalan 
11. Laporan konsultasi pegawai 
12. Dokumen hasil uji kesehatan individu 
13. Laporan pelaksanaan uji kesehatan pegawai 
14. Hasil visum et repertum tingkat sederhana 
15. Laporan pelaksanaan tugas jaga / on call 
16. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

17. Laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 

Dokter Umum Pertama memiliki pengetahuan berupa prinsip, konsep, dan 
metodologi pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif serta 
pengembangan pengetahuan profesional atau pengetahuan administratif yang 
diperoleh melalui pengalaman atau lulus sarjana yang relevan, yang 
memberikan keahlian dalam pelaksanaan tugas, operasi dan prosedur 
pekerjaan. 

 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 
Dokter Umum Pertama memberikan tugas berkelanjutan atau tugas tertentu 

dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, batasan, 
kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas tugas. 
Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau yang 
tidak biasa, termasuk metode identifikasi kerentanan yang disarankan atau 
saran pada sumber materi yang tersedia. Dokter Umum Pertama 
menggunakan inisiatif dalam melaksanakan tugas yang berulang secara 
mandiri tanpa instruksi spesifik, tapi melaporkan deviasi, masalah, dan situasi 
yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam instruksi kepada penyelia untuk 
membuat keputusan atau meminta bantuan. Penyelia menjamin bahwa 
pekerjaan yang telah selesai dan metode yang digunakan adalah secara teknik 
akurat dan memenuhi instruksi atau prosedur yang ada. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Dokter Umum Pertama menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan dan 
sejumlah pedoman telah tersedia. Dokter Umum Pertama dapat menentukan 
alternatif yang ada untuk digunakan. Ketika ada situasi dimana pedoman yang 
ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang 
diajukan harus mengacu pada arahan penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Dokter Umum Pertama memiliki pekerjaan yang mencakup berbagai tugas 
yang melibatkan proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan. 
Keputusan mengenai apa yang harus Dokter Umum Ahli Pertama lakukan, 
tergantung pada analisa subjek, fase, atau persoalan yang terlibat dalam setiap 
tugas, atau tindakan yang diambil harus dipilih dari berbagai macam alternatif.  
Pekerjaan Dokter Umum Pertama melibatkan kondisi dan elemen yang harus 
diidentifikasi dan dianalisa untuk melihat hubungan timbal balik. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Dokter Umum Pertama memiliki ruang lingkup dan dampak perkerjaan 
berupa perlakuan terhadap berbagai macam masalah, pertanyaan, atau situasi 
konvensional sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.  Hasil kerja atau jasa 
Dokter Umum Pertama mempengaruhi desain atau operasi dari sistem, 
program, atau peralatan; kelayakan kegiatan seperti investigasi lapangan, 
pengetesan operasi, atau hasil penelitian; atau kondisi sosial, fisik, dan 
ekonomi masyarakat. 

 
 



F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 
Dokter Umum Pertama memiliki hubungan dengan pegawai di dalam 

lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Pegawai yang dihubungi 
biasanya berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, antara lain perwakilan 
dari berbagai tingkat. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Dokter Umum Pertama tujuan hubungan untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
pekerjaan Dokter Umum Pertama memiliki pekerjaan dengan menetap pada 
suatu poliklinik.  Dokter Umum Pertama dapat duduk dengan nyaman untuk 
melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin kadang-kadang berjalan, 
berdiri, menunduk dalam memeriksa pasien yang sakit. Tidak ada persyaratan 
fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-2 = 20) 

Dokter Umum Pertama mempunyai lingkungan pekerjaan membawa resiko 
dan ketidaknyamanan yang cukup besar, yang memerlukan tindakan 
pencegahan keamanan khusus misalnya berhadapan dengan penyakit 
menular atau iritasi bahan kimia. Dokter Umum Pertama dipersyaratkan 
menggunakan pakaian pelindung, sarung tangan, atau baju pelindung. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Dokter Umum Pertama 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 20 

  
Tingkat faktor  9- 2 

Total Nilai 1570 

  

  

Kelas Jabatan 9   (1365 - 1600) 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
  
Nama Jabatan : Dokter Gigi Pertama 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan 
kesehatan yang meliputi promotif, preventif dan rehabilitatif untuk meningkatkan 
derajat kesehatan pegawai, serta membina peran serta pegawai dalam rangka 
kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada pegawai BSSN sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum rawat jalan tingkat 

pertama sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
meningkatkan derajat kesehatan pegawai 

2. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialis rawat jalan tingkat 
pertama sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
meningkatkan derajat kesehatan pegawai 

3. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sederhana sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat 
kesehatan pegawai 

4. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialis kompleks tingkat I 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan 
derajat kesehatan pegawai 

5. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sederhana sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat 
kesehatan pegawai 

6. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat I sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat 
kesehatan pegawai 

7. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat 
kesehatan pegawai 

8. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat I sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat 
kesehatan pegawai 

9. Melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat 
kesehatan pegawai 

10. Mengumpulkan data dalam rangka pengamatan epideniologi penyakit gigi 
dan mulut sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai 
bahan penelitian 

11. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan pegawai 



12. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pemberian 
pelayanan kesehatan sesuai riwayat pasien 

13. Melayani dan menerima konsultasi pegawai sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan pegawai 

14. Menguji Menguji kesehatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan pegawai 

15. Melakukan visum et repertum sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku untuk kepentingan pihak terkait 

16. Melakukan dental forensik dengan pemeriksaan labotarium sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan derajat 
kesehatan pegawai 

17. Melaksanakan tugas jaga panggilan / on call sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku 

18. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 
rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

19. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesigapan dan ketepatan pemberian layanan medik gigi dan mulut umum 

rawat jalan 
2. Kesigapan dan ketepatan pemberian layanan medik gigi dan mulut spesialis 

rawat jalan tingkat pertama 
3. Kesigapan dan ketepatan pemberian tindakan khusus medik gigi dan mulut 

tingkat sederhana 
4. Kesigapan dan ketepan pemberian tindakan medik gigi dan mulut spesialis 

kompleks tingkat I 
5. Kesigapan dan ketepatan pemberian tindakan darurat medik gigi dan mulut 

tingkat sederhana 
6. Kesigapan dan ketepatan pemberian tindakan darurat medik gigi dan mulut 

kompleks tingkat I 
7. Ketepatan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana 
8. Ketepatan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat I 
9. Kesesuaian dan keefektifan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut 
10. Ketelitian dan ketepatan pengumpulan data dalam rangka pengamatan 

epideniologi penyakit gigi dan mulut 
11. Kesesuaian dan kebenaran informasi penyuluhan kesehatan gigi dan mulut 
12. Ketelitian dan ketepatan pencatatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan 
13. Kesesuaian dan keefektifan konsultasi pegawai 
14. Ketelitian dan ketepatan uji kesehatan pegawai 
15. Ketelitian dan ketepatan melakukan visum et repertum 
16. Ketelitian dan kevalidan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium 
17. Kesigapan melakukan tugas jaga panggilan / on call 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Pelayanan medik gigi dan mulut rawat jalan tingkat pertama 
2. Pelayanan medik gigi dan mulut spesialis rawat jalan tingkat pertama 



3. Tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sederhana 
4. Tindakan medik gigi dan mulut spesialis kompleks tingkat I 
5. Tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sederhana 
6. Tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat I 
7. Pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana 
8. Pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat I 
9. Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut 
10. Berkas data-data pengamatan epideniologi penyakit gigi dan mulut 
11. Laporan pelaksanaan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut 
12. Catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan 
13. Laporan konsultasi pegawai 
14. Dokumen hasil uji kesehatan 
15. Hasil visum et repertum 
16. Hasil dental forensik dengan pemeriksaan labotarium 
17. Laporan tugas jaga panggilan / on call sesuai dengan ketentuan dan prosedur 

yang berlaku 
18. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

19. Laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 
Dokter Gigi Pertama memiliki pengetahuan tentang prinsip, konsep, dan 

metodologi pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif serta 
pengembangan pengetahuan profesional atau pengetahuan administratif yang 
diperoleh melalui pengalaman atau lulus sarjana yang relevan, yang 
memberikan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan prosedur pekerjaan. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 125) 

Dokter Gigi Pertama memberikan tugas berkelanjutan atau tugas tertentu 
dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, batasan, 
kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas tugas. 
Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau yang 
tidak biasa, termasuk metode identifikasi kerentanan yang disarankan atau 
saran pada sumber materi yang tersedia. Dokter Gigi Pertama menggunakan 
inisiatif dalam melaksanakan tugas yang berulang secara mandiri tanpa 
instruksi spesifik, tapi melaporkan deviasi, masalah, dan situasi yang tidak 
lazim yang tidak dicakup dalam instruksi kepada penyelia untuk membuat 
keputusan atau meminta bantuan. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Dokter Gigi Pertama menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan dan 
sejumlah pedoman telah tersedia. Dokter Gigi Pertama dapat menentukan 
alternatif yang ada untuk digunakan. Ketika ada situasi dimana pedoman yang 
ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang 
diajukan harus mengacu pada arahan penyelia. 

. 



D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 
Dokter Gigi Pertama memiliki pekerjaan mencakup berbagai tugas yang 

melibatkan proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan. 
Keputusan mengenai apa yang harus Dokter Gigi Pertama lakukan, tergantung 
pada analisa subjek, fase, atau persoalan yang terlibat dalam setiap tugas, atau 
tindakan yang diambil harus dipilih dari berbagai macam alternatif. Pekerjaan 
Dokter Gigi Pertama melibatkan kondisi dan elemen yang harus diidentifikasi 
dan dianalisa untuk melihat hubungan timbal balik. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Dokter Gigi Pertama memiliki ruang lingkup dan dampak pekerjaan seperti 
perlakuan terhadap berbagai macam masalah, pertanyaan, atau situasi 
konvensional sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hasil kerja atau jasa 
Dokter Gigi Pertama mempengaruhi desain atau operasi dari sistem, program, 
atau peralatan; kelayakan kegiatan seperti investigasi lapangan, pengetesan 
operasi, atau hasil penelitian; atau kondisi sosial, fisik, dan ekonomi 
masyarakat. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Dokter Gigi Pertama memiliki hubungan dengan pegawai di dalam lembaga 
yang sama tetapi di luar unit organisasi. Pegawai yang dihubungi biasanya 
berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, antara lain perwakilan dari berbagai 
tingkat. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan jabatan Dokter Gigi Pertama adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
pekerjaan Dokter Gigi Pertama. Dokter Gigi Pertama memiliki pekerjaan 
dengan menetap pada suatu poliklinik.  Dokter Gigi Pertama dapat duduk 
dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-20 = 2) 

Dokter Gigi Pertama mempunyai lingkungan pekerjaan membawa resiko 
dan ketidaknyamanan yang cukup besar, yang memerlukan tindakan 
pencegahan keamanan khusus misalnya berhadapan dengan penyakit 
menular atau iritasi bahan kimia. Dokter Gigi Pertama dipersyaratkan 
menggunakan pakaian pelindung, sarung tangan, atau baju pelindung. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Dokter Gigi Pertama 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 20 

  
Tingkat faktor  9- 2 

Total Nilai 1570 

  

  

Kelas Jabatan 9   (1365 - 1600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretariat Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
  
Nama Jabatan : Arsiparis Ahli Muda 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kearsipan serta 
melakukan penyusunan pedoman kearsipan sesuai dengan peraturan 
ketatalaksanaan kearsipan dan prosedur pengelolaan kearsipan untuk tertib 
administrasi kearsipan di lingkungan kerja BSSN. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan arsip statis dan dinamis 
2. Menilai arsip inaktif yang akan dipindahkan dan dimusnahkan 
3. Memberikan layanan informasi kearsipan 
4. Memberikan layanan konsultasi sistem dan teknis kearsipan statis dan 

dinamis 
5. Menyusun materi penyuluhan dan publikasi kearsipan 
6. Menjadi penyaji dalam rangka publikasi dan penyuluhan kearsipan 
7. Menyusun rancangan pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan 

statis dan dinamis 
8. Menganalisis data dalam rangka penyusunan konsep sistem klasifikasi 

arsip 
9. Melakukan survei dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan Jadwal 

Retensi Arsip 
10. Merancang konsep penyusunan petunjuk tata naskah/persuratan dinas 
11. Merancang petunjuk teknis pengelolaan arsip statis dan dinamis 
12. Melakukan penilaian kembali terhadap teknik pemberkasan 
13. Melakukan penilaian terhadap hasil survei kearsipan 
14. Menyusun rancangan pedoman pembinaan kearsipan statis dan dinamis 

Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 

15. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Efektif dan Efisiensi metode pengolaan dan inventarisasi Arsip 
2. Ketersediaan dan Kebenaran Arsip dari suatu kegiatan yang telah dilakukan 
3. Keamanan dan Kesiapan Arsip yang telah diinventarisasikan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Pedoman pengelolaan arsip statis dan dinamis 
2. Laporan arsip inaktif yang akan dipindahkan dan dimusnahkan 
3. Laporan layanan informasi kearsipan 
4. Laporan layanan konsultasi sistem dan teknis kearsipan statis dan dinamis 
5. Materi penyuluhan dan publikasi kearsipan 



6. Laporan penyajian dalam rangka publikasi dan penyuluhan kearsipan 
7. Laporan rancangan pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan statis 

dan dinamis 
8. Laporan data dalam rangka penyusunan konsep sistem klasifikasi arsip 
9. Laporan survei dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan Jadwal 

Retensi Arsip 
10. Laporan konsep penyusunan petunjuk tata naskah/persuratan dinas 
11. Petunjuk teknis pengelolaan arsip statis dan dinamis 
12. Laporan penilaian kembali terhadap teknik pemberkasan 
13. Laporan penilaian terhadap hasil survei kearsipan 
14. Rancangan pedoman pembinaan kearsipan statis dan dinamis 
15. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

16. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-6 = 950) 
Arsiparis Ahli Muda memiliki pengetahuan Pengetahuan praktis dengan 

cakupan yang luas tentang metode, teknik, prinsip dan praktek yang serupa 
untuk pekerjaan profesional yang sempit dan keterampilan dalam penerapan 
pengetahuan tersebut dalam pekerjaan desain dan perencanaan yang sulit tapi 
merupakan proyek yang dijadikan contoh. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Penyelia memberikan tugas berkelanjutan atau tugas tertentu kepada 
Arsiparis Ahli Muda dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus 
diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu 
dan prioritas tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, 
sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode kerja yang disarankan atau saran 
pada sumber materi yang tersedia.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Arsiparis Ahli Muda mengunakan prosedur yang paling tepat untuk 
diterapkan pada kasus tertentu. Arsiparis Ahli Muda dapat menentukan 
alternatif yang ada untuk digunakan. Situasi dimana pedoman yang ada tidak 
dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus 
mengacu pada penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pekerjaan Arsiparis Ahli Muda terdiri dari tugas yang mencakup langkah, 
proses, atau metode yang berhubungan. Keputusan mengenai apa yang harus 
dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai 
perlu mengenali keberadaan dan perbedaan diantara beberapa situasi yang 
secara mudah dapat dikenali. Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat 
adalah berbeda tergantung pada sumber informasi, cara mendapatkan 
informasi (transaksi), atau perbedaan sifat faktual lainnya. 

 



E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 
Pekerjaan Arsiparis Ahli Muda meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, 

atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek 
dengan ruang lingkup yang lebih khas. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Arsiparis Ahli Muda memiliki hubungan dengan pegawai di unit organisasi, 
kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan oleh Arsiparis Ahli Muda adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Arsiparis Ahli Muda adalah menetap. Pegawai dapat duduk 
dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin 
kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti 
kertas, buku atau bagian yang kecil; atau mengendarai mobil. Tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan pekerjaan Arsiparis Ahli Muda tidak memiliki risiko dalam 
pelaksanaan pekerjaannya. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Arsiparis Ahli Muda 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

950 

  

Tingkat faktor  1- 6 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1390 

  

  

Kelas Jabatan 9   (1365 - 1600) 

 
 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretariat Utama 
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(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 
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 (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
  
Nama Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Muda 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem PNS 
berdasarkan tingkat keahlian pada jabatan fungsionalnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan supaya PNS terkelola dengan baik. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun kekuatan pegawai/bezetting 
2. Menyiapkan administrasi penyusunan formasi dan pengadaan pegawai 
3. Memeriksa dan menandatangani nota usul dan surat jawaban 

permasalahan permintaan/penetapan NIP 
4. Memeriksa dan menandatangai usul dan berkas persetujuan teknis untuk 

pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 
2 tahun 

5. Menyiapkan administrasi pengangkatan pembebasan sementara/ 
pengangkatan kembali/ pemberhentian/ perpindahan dari dan dalam 
jabatan 

6. Memeriksa usul penetapan status hukum PNS 
7. Menyusun kebutuhan diklat pimpinan dan fungsional 
8. Menganalisis data yang berkaitan dengan kesejahteraan dan penghargaan 

yang diberikan kepada pegawai 
9. Memeriksa dan meneliti surat-surat pengaduan 
10. Menyusun risalah hasil pemeriksaan 
11. Menyiapkan pertimbangan teknis pensiun dan kenaikan pangkat 

pengabdian/KKP PNS dan janda/dudanya yang menjadi kewenangan 
Presiden 

12. Menyiapkan bahan dan pedoman pelaksanaan analisis jabatan 
13. Mengkaji dan menganalisi data/informasi jabatan PNS dalam rangka 

penyusunan daftar jabatan 
14. Menyusun rancangan dan naskah akademik pedoman standar jabatan PNS 
15. Mengumpulkan dan menelaah bahan referensi/literatur tentang evaluasi 

jabatan 
16. Menyiapkan bahan/data penyusunan, konsep, dan naskah pola dasar karier 

PNS 
17. Membuat kajian standar, instrumen, dan evaluasi penelusuran bakat 

pegawai 
18. Memberikan konsep usul penetapan jabatan fungsional dan butir 

kegiatannya serta pengukuran beban kerja jabatan fungsional 
19. Melaksanakan bimbingan pengolahan data hasil pengukuran beban kerja, 

analisis dan evaluasi beban kerja, dan memberikan konsultasi analisis dan 
evaluasi pengukuran beban kerja 

20. Membuat konsep NSP, melaksanakan, dan evaluasi penilaian kinerja 
pegawai 



21. Membuat ujicoba, dan analisis konsep sistem  pengelolaan, penyimpanan, 
dan pemeliharaan dokumen kepegawaian 

22. Menganalisis peraturan-peraturan gaji, tunjangan dan kesejahteraan 
pegawai 

23. Membuat konsep perubahan penetapan dan penyesuaian pensiun PNS 
dan janda/dudanya 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan dokumen rekrutmen pegawai 
2. Ketelitian dan kebenaran soal dan naskah ujian pengadaan pegawai 
3. Ketepatan analisis kebutuhan pegawai dan diklat 
4. Kelengkapan dokumen jabatan 
5. Ketepatan pengukuran dan pengolahdan data beban kerja pegawai beserta 

evaluasinya 
6. Ketepatan analisis kebijakan kepegawaian 
7. Kevalidan penghitungan angka kredit jabatan fungsional 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen tentang kekuatan pegawai/bezetting 
2. Dokumen administrasi penyusunan formasi dan pengadaan pegawai 
3. Dokumen hasil kegiatan memeriksa dan menandatangani nota usul dan surat 

jawaban permasalahan permintaan/penetapan NIP; 
4. Dokumen hasil kegiatan memeriksa dan menandatangai usul dan berka 

persetujuan teknis untuk pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa 
percobaan lebih dari 2 tahun; 

5. Dokumen administrasi pengangkatan pembebasan sementara/ pengangkatan 
kembali/ pemberhentian/ perpindahan dari dan dalam jabatan 

6. Dokumen hasil pemeriksaan usul penetapan status hukum PNS 
7. Dokumen hasil penyusunan kebutuhan diklat pimpinan dan fungsional 
8. Dokumen hasil analisis data yang berkaitan dengan kesejahteraan dan 

penghargaan yang diberikan kepada pegawai 
9. Hasil kegiatan memeriksa dan meneliti surat-surat pengaduan 
10. Dokumen risalah hasil pemeriksaan 
11. Laporan kegiatan penyiapan pertimbangan teknis pensiun dan kenaikan 

pangkat pengabdian/KKP PNS dan janda/dudanya yang menjadi kewenangan 
Presiden 

12. Bahan dan pedoman pelaksanaan analisis jabatan 
13. Data hasil mengkaji dan menganalisis data/informasi jabatan PNS dalam 

rangka penyusunan daftar jabatan 
14. rancangan dan naskah akademik pedoman standar jabatan PNS 
15. Dokumen referensi/literatur tentang evaluasi jabatan 
16. bahan/data penyusunan, konsep, dan naskah pola dasar karier PNS 
17. Hasil kajian standar, instrumen, dan evaluasi penelusuran bakat pegawai 
18. Konsep usul penetapan jabatan fungsional dan butir kegiatannya serta 

pengukuran beban kerja jabatan fungsional 
19. Data hasil bimbingan pengolahan data hasil pengukuran beban kerja, analisis 

dan evaluasi beban kerja, dan memberikan konsultasi analisis dan evaluasi 
pengukuran beban kerja 

20. Konsep NSP, melaksanakan, dan evaluasi penilaian kinerja pegawai 



21. hasil pembuatan ujicoba, dan analisis konsep sistem pengelolaan, 
penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen kepegawaian 

22. Hasil kegiatan analisis peraturan-peraturan gaji, tunjangan dan kesejahteraan 
pegawai 

23. Dokumen konsep perubahan penetapan dan penyesuaian pensiun PNS dan 
janda/dudanya. 

 
 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Analis Kepegawaian Ahli Muda memiliki pengetahuan (yang diperoleh 

melalui program pendidikan sarjana atau yang setara dalam pengalaman, 
pelatihan, atau belajar sendiri) dasar tentang prinsip, konsep, dan metodologi 
pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif, dan keterampilan dalam 
penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, atau 
prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Penyelia Analis Kepegawaian Ahli Muda memberikan tugas berkelanjutan 
atau tugas tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus 
diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu 
dan prioritas tugas. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Analis Kepegawaian Ahli Muda menggunakan prosedur melaksanakan 
pekerjaan yang ditetapkan dan sejumlah pedoman yang tersedia. Pegawai 
mengunakan dan prosedur yang paling tepat untuk diterapkan pada kasus 
tertentu dengan deviasi yang terkecil pertimbangan dalam memilih pedoman, 
referensi, (minor). 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Pekerjaan Analis Kepegawaian Ahli Muda mencakup berbagai tugas yang 
melibatkan proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan. 
Keputusan mengenai apa yana harus dilakukan, tergantung pada analisa 
subjek, fase, atau persoalan yang terlibat dalam setiap tugas, atau tindakan 
yang diambil harus dipilih dari berbagai macam alternatif. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Pekerjaan Analis Kepegawaian Ahli Muda meliputi perlakuan terhadap 
berbagai macam masalah, pertanyaan, atau situasi konvensional sesuai 
dengan kriteria yang ditetapkan.  Hasil kerja atau jasa mempengaruhi desain 
atau operasi dari sistem, program, atau peralatan. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Analis Kepegawaian Ahli Muda memiliki hubungan dengan pegawai di 
dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Pegawai yang 
dihubungi biasanya berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, antara lain 
perwakilan dari berbagai tingkat dalam suatu lembaga, seperti kantor pusat, 
kantor regional, kantor distrik atau kantor lapangan atau kantor pelaksana 
lainnya. 



 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Analis Kepegawaian Ahli Muda adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Analis Kepegawaian Ahli Muda tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Analis Kepegawaian Ahli Muda memiliki situasi kerja cukup terang, tidak 
panas, dan cukup ventilasi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Muda 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1355 

  

  

Kelas Jabatan 9   (1365 - 1600) 

 
 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretariat Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
  
Nama Jabatan : Widyaiswara Pertama 
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mendidik, mengajar dan melatih PNS, serta mengevaluasi dan melakukan 
pengembangan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tingkat jabatan 
fungsionalnya pada Lembaga Diklat Pemerintah. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun bahan diklat dalam bentuk bahan ajar/bahan tayang/bahan 

peraga 
2. Menyusun Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/Rancang 

Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara 
Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP) 

3. Menyusun soal/materi ujian diklat untuk Pre-test dan Post-
test/komprehensif test/kasus 

4. Melaksanakan tatap muka diklat PNS dan Non ASN 
5. Melaksanakan pembimbingan 
6. Melaksanakan pendampingan OL/PKL/Benchmarking 
7. Melaksanakan pendampingan penulisan kertas kerja/proyek perubahan 
8. Memeriksa hasil ujian diklat 
9. Melakukan coaching pada proses penyelenggaraan diklat 
10. Melaksanakan evaluasi program/penyelenggaraan diklat 
11. Melaksanakan evaluasi kinerja Widyaiswara 
12. Melaksanakan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) 
13. Menyusun kurikulum diklat 
14. Menyusun modul diklat 
15. Membuat karya tulis/karya ilmiah dalam bidang spesialisasi keahlian dan 

lingkup kediklatan (buku, jurnal ilmiah, majalah ilmiah, buku proceeding dan 
makalah ilmiah) 

16. Menemukan inovasi yang dipatenkan dan telah masuk daftar paten 
17. Menyusun buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/kententuan teknis di 

bidang kediklatan 
18. Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang kediklatan (sebagai 

narasumber/pembahas/penyaji/ketua panitia/moderator/peserta/anggota 
panitia) 

19. Melaksanakan tugas penunjang lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku 
untuk mendukung pelaksanaan tugas 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian, ketepatan dan kelengkapan dalam penyusunan bahan diklat, 

GBPP/RBPMD, SAP/RP, soal ujian diklat, kurikulum diklat, modul diklat 
serta buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/kententuan teknis di bidang 
kediklatan 



2. Keberlangsungan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan tatap muka 
dikjartih, pembimbingan, pendampingan OL/PKL/Benchmarking dan 
penulisan kertas kerja/proyek perubahan, serta coaching 

3. Keakuratan dan kesesuaian metode analisis yang digunakan pada proses 
evaluasi program/penyelenggaraan diklat dan kinerja widyaiswara, Analisis 
Kebutuhan Diklat (AKD), serta penulisan karya tulis ilmiah 

4. Keutuhan dan kualitas inovasi yang ditemukan, serta kelancaran dalam 
keikutsertaan pada seminar/lokakarya/konferensi di bidang kediklatan 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan diklat dalam bentuk bahan ajar/bahan tayang/bahan peraga 
2. Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/Rancang Bangun 

Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran 
(SAP)/Rencana Pembelajaran (RP) 

3. Soal/materi ujian diklat untuk Pre-test dan Post-test/komprehensif test/kasus 
4. Laporan pelaksanaan JP diklat PNS dan Non ASN 
5. Hasil bimbingan 
6. Laporan hasil pendampingan OL/PKL/Benchmarking 
7. Laporan hasil pendampingan penulisan kertas kerja/proyek perubahan 
8. Laporan hasil ujian diklat 
9. Laporan pelaksanaan coaching pada proses penyelenggaraan diklat 
10. Laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi program/penyelenggaraan diklat 
11. Laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Widyaiswara 

Hasil daftar Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) 
12. Rancangan Kurikulum diklat 
13. Rancangan modul diklat 
14. Karya tulis/karya ilmiah (buku, jurnal ilmiah, majalah ilmiah, buku proceeding 

dan makalah ilmiah) 
15. Laporan inovasi atau temuan 
16. Rancangan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/kententuan teknis di 

bidang kediklatan 
17. Laporan mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang kediklatan (sebagai 

narasumber/pembahas/penyaji/ketua panitia/moderator/peserta/anggota 
panitia) 

18. Laporan pelaksanaan kegiatan tugas penunjang 
 
 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Widyaiswara Pertama memiliki pengetahuan (yang diperoleh melalui 

program pendidikan sarjana atau yang setara dalam pengalaman, pelatihan, 
atau belajar sendiri) dasar tentang prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan 
profesional atau pekerjaan administratif, dan keterampilan dalam penerapan 
pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Penyelia Widyaiswara Pertama memberikan tugas berkelanjutan atau tugas 
tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, 
batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas 
tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau 



yang tidak biasa, termasuk metode kerja yang disarankan atau saran pada 
sumber materi yang tersedia.  Pegawai menggunakan inisiatif dalam 
melaksanakan tugas yang berulang secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tapi 
melaporkan deviasi, masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup 
dalam instruksi kepada penyelia untuk membuat keputusan atau meminta 
bantuan.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Widyaiswara Pertama menggunakan prosedur melaksanakan pekerjaan 
ditetapkan dan sejumlah pedoman tersedia. Pegawai mengunakan dan 
prosedur yang paling tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan 
deviasi yang terkecil pertimbangan dalam memilih pedoman, referensi, (minor). 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Pekerjaan Widyaiswara Pertama mencakup berbagai tugas yang 
melibatkan proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan.  
Keputusan mengenai apa yana harus dilakukan, tergantung pada analisa 
subjek, fase, atau persoalan yang terlibat dalam setiap tugas, atau tindakan 
yang diambil harus dipilih dari berbagai macam alternatif.  Pekerjaan 
melibatkan kondisi dan elemen yang harus diidentifikasi dan dianalisa untuk 
melihat hubungan timbal balik. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Pekerjaan Widyaiswara Pertama meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, 
atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek 
dengan ruang lingkup yang lebih has.  Hasil kerja atau jasa mempengaruhi 
keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih 
lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Widyaiswara Pertama memiliki hubungan dengan pegawai di dalam 
lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Pegawai yang dihubungi 
biasanya berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, antara lain perwakilan 
dari berbagai tingkat dalam suatu lembaga, seperti kantor pusat, kantor 
regional, kantor distrik atau kantor lapangan atau kantor pelaksana lainnya. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Widyaiswara Pertama adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Widyaiswara Pertama tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Widyaiswara Pertama memiliki situasi kerja cukup terang, tidak panas, dan 
cukup ventilasi. 

 



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Widyaiswara Pertama 
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1505 

  

  

Kelas Jabatan 9   (1365 - 1600) 

 
 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Pusdiklat 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Wida Sandrayanti, S.E.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
  
Nama Jabatan : Sandiman Ahli Pertama 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
     Deputi Bidang Proteksi 
     Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 
     Pusat Pengkaijan dan Pengembangan Teknologi Keamanan 
     Siber dan Sandi 
     Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mengkaji, memodifikasi dan mengembangkan teknologi persandian tingkat 
sederhana berdasarkan pedoman yang ada untuk mendukung proses bisnis 
organisasi. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mempersiapkan pembuatan norma, standar, prosedur dan kriteria 

keamanan informasi serta evaluasi pedoman keamanan informasi 
2. Menemukan teori dan konsep IPTEK tingkatan sederhana yang 

dimanfaatkan untuk persandian berskala instansi dan memperoleh 
pengakuan dari Badan Siber dan Sandi Negara 

3. Melakukan inventarisasi teknik-teknik baru dan pemutakhiran database 
kriptografi dalam rangka pengembangan teknik analisis kripto 

4. Melakukan uji kunci kriptografi, membuat tools uji keamanan jaringan dan 
menganalisis hasil uji fungsi peralatan analisis teknis sandi 

5. Melakukan analisis kripto dengan algoritma standar(monitoring proses 
komputasi analisis kripto) dan non-standar (konversi input sesuai dengan 
spesifikasi perangkat dan implementasi kode sumber kedalam perangkat 
komputasi analisis kripto) 

6. Melakukan analisa identifikasi unsur algoritma kriptografi, manajemen 
kunci, perangkat keras dan perangkat lunak dalam rangka modifikasi 
materiil sandi 

7. Menguji performance prototipe peralatan sandi (karya mandiri, modifikasi 
dan kustomisasi) 

8. Mengkaji perangkat lunak (kompleksitas sistem) dan perangkat keras 
(kompatibilitas dan kehandalan) dalam rangka pengkajian/penelitian alat 
pendukung utama persandian 

9. Melakukan pembuatan desain manajemen kunci, palsan (perangkat keras 
dan perangkat lunak) dan jaringan komunikasi sandi serta verifikasi hasil 
rancang bangun dalam rangka rancang bangun materiil sandi 

10. Menyelenggarakan monitoring sinyal elektromagnetik 
11. Melakukan analisis, monitoring, pengembangan keamanan, penerapan 

SSL, peyelesaian gangguan intruder dan pembuatan laporan kinerja dalam 
hal pengamanan jaringan komunikasi sandi 

12. Melakukan pendokumentasian kegiatan dan koordinasi intensif terkait 
pelaksanaan kontra penginderaan 



13. Melakukan pemeriksaan serta analisis ancaman dan kerawanan 
frekuensi/sinyal, jalur komunikasi dan sistem pengkabelan serta bahan 
elektronik 

14. Melakukan perancangan konsep topologi jaringan, pemaparan konsep 
topologi, penyiapan kelengkapan sarana prasarana, uji coba komunikasi, 
dan pemberian layanan pada kamar sandi bergerak 

15. Melakukan penyusunan perencanaan pemetaan kebutuhan, otentikasi 
prototipe dan verifikasi hasil produksi pada proses produksi kunci sandi 

16. Melakukan serah terima, perencanaan distribusi, pemberian asistensi dan 
bimbingan teknis, serta monitoring penggunaan dalam hal kunci sistem 
sandi 

17. Melakukan pemberian asistensi dan bimbingan teknis penggunaan, 
pembuatan rencana distribusi, pembagian tugas distribusi, dan pembuatan 
laporan distribusi peralatan sandi/alat pendukung utama 

18. Melakukan pemeliharaan, penghapusan, identifikasi jenis kerusakan, 
perbaikan, dan pengujian hasil perbaikan peralatan sandi/alat pendukung 
utama 

19. Menyusun standar kerja perangkat pendukung, inventarisir perkembangan 
perangkat, serta pemeliharaan dan perawatan perangkat analisis kripto 

20. Melakukan pemeriksaan dan analisa pengamanan jaringan, penetrasi 
kedalam jaringan, recoveri data dan sistem jaringan dalam rangka audit 
keamanan jaringan komunikasi sandi 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesuaian dalam mempersiapkan suatu kegiatan 
2. Kualitas teori dan konsep IPTEK yang ditemukan 
3. Kualitas dalam melakukan pembuatan, perancangan, pengujian, 

pengkajian, analisis dan evaluasi suatu sistem sandi 
4. Keefektifan dan keramahan dalam memberikan asisensi dan bimbingan 

teknis 
5. Kecepatan dan ketepatan dalam melakukan konfiguasi suatu sistem 
6. Kualitas laporan yang dibuat 
7. Kelancaran dan keamanan dalam pelaksanaan tugas siaga dan 

pengamanan 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Pembuatan norma, standar, prosedur dan kriteria keamanan informasi serta 

evaluasi pedoman keamanan informasi siap dilaksanakan 
2. Teori dan konsep IPTEK tingkatan sederhana yang dimanfaatkan untuk 

persandian berskala instansi dan memperoleh pengakuan dari Badan Siber 
dan Sandi Negara 

3. Laporan inventarisasi teknik-teknik baru dan pemutakhiran database kriptografi 
dalam rangka pengembangan teknik analisis kripto 

4. Data hasil uji kunci kriptografi, tools uji keamanan jaringan dan data hasil 
analisis hasil uji fungsi peralatan analisis teknis sandi 

5. Data hasil analisis kripto dengan algoritma standar dan non-standar 
6. Laporan hasil analisa identifikasi unsur algoritma kriptografi, manajemen kunci, 

perangkat keras dan perangkat lunak dalam rangka modifikasi materiil sandi 
Data hasil uji performance prototipe peralatan sandi (karya mandiri, modifikasi 
dan kustomisasi) 



7. Data hasil kajian perangkat lunak (kompleksitas sistem) dan perangkat keras 
(kompatibilitas dan kehandalan) dalam rangka pengkajian/penelitian alat 
pendukung utama persandian 

8. Desain manajemen kunci, palsan (perangkat keras dan perangkat lunak) dan 
jaringan komunikasi sandi serta data hasil verifikasi hasil rancang bangun 
dalam rangka rancang bangun materiil sandi 

9. Laporan monitoring sinyal elektromagnetik 
10. Laporan analisis, monitoring, pengembangan keamanan, penerapan SSL, 

peyelesaian gangguan intruder dan pembuatan laporan kinerja dalam hal 
pengamanan jaringan komunikasi sandi 

11. Terdokumentasinya kegiatan kontra penginderaan dan terkoordinirnya 
pelaksanaan kontra penginderaan 

12. Data hasil pemeriksaan serta analisis ancaman dan kerawanan 
frekuensi/sinyal, jalur komunikasi dan sistem pengkabelan serta bahan 
elektronik 

13. Rancangan konsep topologi jaringan, paparan konsep topologi, siapnya 
kelengkapan sarana prasarana, hasil uji coba komunikasi, dan tersedianya 
layanan pada kamar sandi bergerak 

14. Laporan hasil penyusunan perencanaan pemetaan kebutuhan, otentikasi 
prototipe dan verifikasi hasil produksi pada proses produksi kunci sandi 

15. Laporan serah terima, perencanaan distribusi, pemberian asistensi dan 
bimbingan teknis, serta monitoring penggunaan dalam hal kunci sistem sandi 

16. Laporan pemberian asistensi dan bimbingan teknis penggunaan, rencana 
distribusi, pembagian tugas distribusi, dan laporan distribusi peralatan 
sandi/alat pendukung utama 

17. Laporan pemeliharaan, penghapusan, identifikasi jenis kerusakan, perbaikan, 
dan pengujian hasil perbaikan peralatan sandi/alat pendukung utama 

18. Standar kerja perangkat pendukung, data perkembangan perangkat, serta 
terpelihara dan terawatnya perangkat analisis kripto 

19. Laporan pemeriksaan dan analisa pengamanan jaringan, penetrasi kedalam 
jaringan, recoveri data dan sistem jaringan dalam rangka audit keamanan 
jaringan komunikasi sandi 

 
 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Pendidikan dari Sandiman Ahli Pertama diperoleh dari program sarjana 

atau pendidikan sandi tingkat ahli dan diklat fungsional sandiman ahli yang 
berkaitan dengan prinsip, konsep dan metodologi pekerjaan serta keterampilan 
dalam penerapan pengetahuan sandi untuk melaksanakan tugas, operasi atau 
prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Penyelia memberikan tugas tertentu kepada Sandiman Ahli Pertama 
dengan mengindikasikan secara umum tugas-tugas yang harus diselesaikan, 
batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas 
tugas. Selain itu penyelia juga memberikan tambahan instruksi untuk tugas 
baru, sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode kerja yang disarankan atau 
saran pada sumber materi yang tersedia.  

 



C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 
Sandiman Ahli Pertama bekerja berdasarkan prosedur dan pedoman yang 

telah ditetapkan. Dalam menyelesaikan suatu kasus, sandiman pertama 
menggunakan prosedur yang paling tepat atau alternatif yang ada berdasarkan 
deviasi terkecil yang diketahui, sedangkan jika memang tidak terdapat 
pedoman yang sesuai, sandiman pertama harus mengacu pada penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Pekerjaan Sandiman Ahli Pertama mencakup berbagai tugas yang 
melibatkan berbagai proses dan metode yang berbeda dan tidak saling 
berhubungan. Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, tergantung 
pada analisa subjek atau persoalan yang ada dalam setiap tugas, dengan kata 
lain tindakan yang diambil harus dipilih dari berbagai macam alternatif. 
Pekerjaan dari Sandiman Ahli Pertama melibatkan kondisi dan elemen yang 
harus diidentifikasi dan dianalisa untuk melihat hubungan timbal balik. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Pekerjaan Sandiman Ahli Pertama meliputi pelaksanaan prosedur-prosedur 
yang berkaitan dengan kegiatan persandian. Selain itu, hasil kerja atau jasa 
dari Sandiman Ahli Pertama akan mempengaruhi keakuratan, kelayakan dan 
akseptabilitas dari proses atau pelayanan yang berkaitan. 

 
 

F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 
Sandiman Ahli Pertama memiliki hubungan dengan pegawai di dalam 

lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Pegawai yang dihubungi 
biasanya berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, antara lain perwakilan 
dari berbagai tingkat dalam suatu lembaga tetapi tetap memiliki korelasi 
dengan tugasnya, seperti kantor pusat atau kantor regional. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Sandiman Ahli Pertama adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut, baik yang mudah dimengerti maupun yang 
bersifat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Sandiman Ahli Pertama merupakan pekerjaan menetap yang 
dapat dilakukan dengan duduk dengan nyaman, meskipun terkadang berjalan, 
berdiri, menunduk, mengangkat dan membawa benda. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Sandiman Ahli Pertama membawa resiko dan 
ketidaknyamanan tingkat rendah yang membutuhkan tindakan pencegahan 
keamanan standar, antara lain penggunaan praktek kerja yang aman pada 
peralatan kantor, menghindari licin dan jatuh serta pengamatan peraturan 
kebakaran.  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Sandiman Ahli Pertama 
Unit Kerja  : Deputi 1, Deputi 2, Deputi 3, P1 dan P3 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1505 

  

  

Kelas Jabatan 9   (1365 - 1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 

 
ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Drs. Dharma Pongrekun, M.M., M.H.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
  
Nama Jabatan : Sandiman Terampil Penyelia 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
     Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengkajian dan pengembangan sederhana materiil persandian 
berdasarkan pedoman yang ada untuk mendukung proses bisnis organisasi. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pengelolaan mengenai desain master plan keamanan informasi, 

meliputi pembuatan perencanaan, kordinasi dan konsultasi pakar, 
perancangan infrastruktur, perancangan sistem dan manajemen, serta 
antisipasi resiko perubahan 

2. Melakukan peninjauan terhadap peraturan keamanan informasi dan 
penyusunan pedoman penilaian keamanan informasi 

3. Melakukan laporan dan dokumentasi pengembangan perangkat dan teknik 
analisis kripto 

4. Mengkaji perangkat keras (kompatibilitas dan kehandalan), aspek 
keamanan jaringan komunikasi sandi dan aspek operasional materiil sandi 

5. Memberikan asistensi pemanfaatan perangkat analisis kripto 
6. Melakukan pengkajian/penelitian serta menemukan teori dan konsep 

IPTEK tingkatan sedang yang dimanfaatkan untuk persandian berskala 
nasional 

7. Melakukan simulasi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi 
sandi dan/atau protokol komunikasi sandi 

8. Melakukan konfigurasi IPS, IDS dan/atau sentralisasi otentikasi pada 
jaringan komunikasi sandi 

9. Membuat desain perangkat analisis kripto, perangkat lunak modifikasi 
dan/atau perangkat keras modifikasi 

10. Melakukan pengelolaan database monitoring sinyal 
11. Memonitor akses login klien dan gangguan intruder pada pengamanan 

jaringan komunikasi sandi 
12. Melakukan penyiapan alat kontra penginderaan dan alat pendukung lainnya 

serta pemeriksaan fisik ruangan kontra penginderaan 
13. Melakukan pengecekan redaksional, ralat, pengecekan distribusi, alih 

media, penelusuran permintaan, pelaporan penyerahan 
pendokumentasian, pembuatan statistik dan validasi berita 

14. Melakukan pemeriksaan kunci sistem sandi dan kesiapan kamar sandi 
bergerak 

15. Melakukan pembangkitan, pelaporan pembangkitan, pengecekan 
keacakan, input pada peralatan sandi, pendataan identifikasi, pencocokan 
signature dengan hasil identifikasi, pemilahan, dan penyimpanan hasil 
produksi dari suatu kunci sistem sandi 

16. Memonitor alat pendistribusi dan pusat manajemen kunci sitem sandi 
17. Melakukan pemeliharaan serta perbaikan ringan peralatan sandi/alat 

pendukung utama 



18. Melakukan implementasi kode sumber kedalam kevelopment kit pada 
algoritma non-standar 

19. Melakukan pembuatan dan pengiriman kawat instruksi pemberlakuan 
sistem sandi 

20. Melakukan rekonfigurasi aplikasi dan evaluasi kinerja penanggulangan 
gangguan operasional keamanan informasi 

21. Melakukan identifikasi permasalahan dalam jaringan komunikasi sandi dan 
layanan komunikasi terpadu 

22. Melakukan manajemen lisensi sistem operasi 
23. Melaksanakan tugas siaga dan tugas pengamanan 
24. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
25. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keefektifan dalam memberikan asistensi 
2. Ketepatan mengelola desain master plan keamanan informasi 
3. Kesesuaian desain perangkat analisis kripto, perangkat lunak modifikasi 

dan/atau perangkat keras modifikasi 
4. Ketepatan melakukan pembangkitan, pelaporan pembangkitan, 

pengecekan keacakan, input pada peralatan sandi, pendataan identifikasi, 
pencocokan signature dengan hasil identifikasi, pemilahan, dan 
penyimpanan hasil produksi dari suatu kunci sistem sandi 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan pengelolaan mengenai desain master plan keamanan informasi 
2. Laporan peninjauan terhadap peraturan keamanan informasi dan pedoman 

penilaian keamanan informasi 
3. Laporan dan dokumentasi pengembangan perangkat dan teknik analisis kripto 
4. Hasil kajian mengenai perangkat keras (kompatibilitas dan kehandalan), aspek 

keamanan jaringan komunikasi sandi dan aspek operasional materiil sandi 
5. Asistensi pemanfaatan perangkat analisis kripto 
6. Data hasil pengkajian/penelitian serta temuan teori dan konsep IPTEK 

tingkatan sedang yang dimanfaatkan untuk persandian berskala nasional 
7. Laporan simulasi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi sandi 

dan/atau protokol komunikasi sandi 
8. IPS, IDS dan/atau sentralisasi otentikasi pada jaringan komunikasi sandi 

dikonfigurasi dengan baik 
9. Desain perangkat analisis kripto, perangkat lunak modifikasi dan/atau 

perangkat keras modifikasi 
10. Terkelolanya database monitoring sinyal 
11. Data hasil monitoring akses login klien dan gangguan intruder pada 

pengamanan jaringan komunikasi sandi 
12. Laporan hasil penyiapan alat kontra penginderaan dan alat pendukung lainnya 

serta pemeriksaan fisik ruangan kontra penginderaan 
13. Laporan pengecekan redaksional, ralat, pengecekan distribusi, alih media, 

penelusuran permintaan, pelaporan penyerahan pendokumentasian, 
pembuatan statistik dan validasi berita 

14. Laporan pemeriksaan kunci sistem sandi dan kesiapan kamar sandi bergerak 



15. Pembangkitan, pelaporan pembangkitan, pengecekan keacakan, input pada 
peralatan sandi, pendataan identifikasi, pencocokan signature dengan hasil 
identifikasi, pemilahan, dan penyimpanan hasil produksi dari suatu kunci sistem 
sandi 

16. Laporan hasil monitoring mengenai alat pendistribusi dan pusat manajemen 
kunci sitem sandi 

17. Pemeliharaan serta perbaikan ringan peralatan sandi/alat pendukung utama 
18. implementasi kode sumber kedalam kevelopment kit pada algoritma non-

standar 
19. Pembuatan dan pengiriman kawat instruksi pemberlakuan sistem sandi 
20. Rekonfigurasi aplikasi dan evaluasi kinerja penanggulangan gangguan 

operasional keamanan informasi 
21. Permasalahan dalam jaringan komunikasi sandi dan layanan komunikasi 

terpadu 
22. Manajemen lisensi sistem operasi 
23. Tugas siaga dan tugas pengamanan terlaksana 
24. Laporan hasil pelaksanaan tugas 
25. Bahan rencana program tahunan 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Sandiman Terampil Penyelia harus memiliki pengetahuan tentang sejumiah 

peraturan, prosedur atau operasi yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang terkait pekerjaannya untuk melaksanakan berbagai 
pekerjaan yang tidak standar dan saling berhubungan dan untuk 
menyelesaikan berbagai macam masalah. Selain itu sandiman penyelia juga 
harus dapat menginterpretasikan hasil tes berdasarkan pengalaman dan 
observasi sebelumnya serta membuat intisari informasi dari berbagai sumber 
dengan mempertimbangkan karakteristik dan kualitas sumber informasi 
tersebut untuk diterapkan. 

 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 
Penyelia memberikan tugas kepada Sandiman Terampil Penyelia dengan 

tujuan, prioritas, dan batas waktu yang ditentukan, serta membantu pegawai 
lain pada situasi yang tidak lazim dan belum ada contoh yang jelas.  Selain itu 
Sandiman Terampil Penyelia harus merencanakan dan melaksanakan 
langkah-langkah yang sesuai dan menangani masalah dan deviasi pekerjaan 
sesuai dengan instruksi, kebijakan, latihan sebelumnya atau praktek yang 
berlaku. Pekerjaan Sandiman Terampil Penyelia yang telah selesai biasanya 
dievaluasi untuk kesesuaian teknik, kelayakan dan kesesuaian pada kebijakan 
dan persyaratan.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Sandiman Terampil Penyelia bekerja berdasarkan prosedur dan pedoman 
yang telah ditetapkan. Dalam menyelesaikan suatu kasus, Sandiman Terampil 
Penyelia menggunakan prosedur yang paling tepat atau alternatif yang ada 
berdasarkan deviasi terkecil yang diketahui, sedangkan jika memang tidak 
terdapat pedoman yang sesuai, Sandiman Terampil Penyelia harus mengacu 
pada penyelia. 

. 



D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 
Pekerjaan Sandiman Terampil Penyelia mencakup berbagai tugas yang 

melibatkan berbagai proses dan metode yang berbeda dan tidak saling 
berhubungan. Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, tergantung 
pada analisa subjek atau persoalan yang ada dalam setiap tugas, dengan kata 
lain tindakan yang diambil harus dipilih dari berbagai macam alternatif. 
Pekerjaan dari Sandiman Terampil Penyelia melibatkan kondisi dan elemen 
yang harus diidentifikasi dan dianalisa untuk melihat hubungan timbal balik. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Sandiman Terampil Penyelia meliputi pelaksanaan prosedur-
prosedur yang berkaitan dengan kegiatan persandian. Selain itu, hasil kerja 
atau jasa dari Sandiman Terampil Penyelia akan mempengaruhi keakuratan, 
kelayakan dan akseptabilitas dari proses atau pelayanan yang berkaitan. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Sandiman Terampil Penyelia memiliki hubungan dengan pegawai di dalam 
lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Pegawai yang dihubungi 
biasanya berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, antara lain perwakilan 
dari berbagai tingkat dalam suatu lembaga tetapi tetap memiliki korelasi 
dengan tugasnya, seperti kantor pusat, kantor regional, atau kantor pelaksana 
lainnya. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Sandiman Terampil Penyelia adalah 
untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi 
tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut, baik yang mudah dimengerti maupun 
yang bersifat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Sandiman Terampil Penyelia merupakan pekerjaan menetap 
yang dapat dilakukan dengan duduk dengan nyaman, meskipun terkadang 
berjalan, berdiri, menunduk, mengangkat dan membawa benda. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Sandiman Terampil Penyelia membawa resiko dan 
ketidaknyamanan tingkat rendah yang membutuhkan tindakan pencegahan 
keamanan standar, antara lain penggunaan praktek kerja yang aman pada 
peralatan kantor, menghindari licin dan jatuh serta pengamatan peraturan 
kebakaran. 

 
 
 
 

  



 
HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 

 
Nama Jabatan : Sandiman Terampil Penyelia 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
     Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1230 

  

  

Kelas Jabatan 8   (1105 - 1600) 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
  
Nama Jabatan : Pustakawan Ahli Pertama 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
     Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan 
Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem 
Kepustakawanan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
mendukung pelaksanaan program-program organisasi. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengumpulkan data untuk persiapan perencanaan penyelenggaraan 

Perpustakaan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
mendukung program organisasi 

2. Mengidentifikasi Koleksi Perpustakaan untuk penyiangan sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku 

3. Membuat katalogisasi deskriptif Bahan Perpustakaan tingkat tiga sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 

4. Membuat kata kunci sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 
untuk memudahkan pencarian 

5. Membuat cadangan data (back up) sesuai dengan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku untuk menjamin keamanan dan ketersediaan data 
perpustakaan 

6. Mengelola basis data (data maintenance) sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk menjamin keutuhan data perpustakaan 

7. Membuat anotasi Koleksi Perpustakaan berbahasa daerah dan asing 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memperkaya 
literatur perpustakaan 

8. Melakukan alih data bibliografi secara manual dan elektronik sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memudahkan pencarian 

9. Membuat kelengkapan Bahan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku 

10. Membuat abstrak indikatif koleksi perpustakan berbahasa Indonesia dan 
daerah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
memperkaya literatur perpustakaan 

11. Menyusun literatur sekunder berupa bibliografi, indeks, kumpulan abstrak, 
bibliografi beranotasi tercetak/elektronik sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk memudahkan pencarian 

12. Melakukan pelestarian informasi koleksi mikrofis, mikrofilm, dan koleksi foto 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memperkaya 
literatur perpustakaan 

13. Mengelola layanan sirkulasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku untuk mendukung pelaksanaan program kerja 

14. Mengelola layanan pinjam antar Perpustakaan (inter library loan service) 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mempererat 
hubungan kerjasama antar perpustakaan 



15. Mengelola layanan Koleksi Perpustakaan bukan buku (non book materials 
service) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
memperkaya literatur perpustakaan 

16. Mengelola layanan story telling sesuai dengan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan program kerja 

17. Mengelola layanan bagi Pemustaka berkebutuhan khusus sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku 

18. Menyusun dan menyebarkan informasi terseleksi dalam bentuk lembar 
lepas secara cetak/elektronik sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku untuk memudahkan pemustaka memperoleh informasi 

19. Membuat statistik kepustakawanan sesuai dengan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku 

20. Melakukan pengkajian Kepustakawanan bersifat sederhana (teknis 
operasional) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
bahan penelitian 

21. Melakukan sosialisasi Perpustakaan dan Kepustakawanan sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menyebarluaskan informasi 
kepustakaan 

22. Melakukan publisitas melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menyebarkan informasi 
kepustakaan 

23. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 

24. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian data persiapan  perencanaan penyelenggaraan perpustakaan 
2. Ketelitian mengidentifikasi koleksi perpustakaan untuk penyiangan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Data persiapan perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan 
2. Hasil identifikasi koleksi perpustakaan 
3. Dokumen katalogisasi deskriptif bahan perpustakaan tingkat tiga 
4. Daftar kata kunci 
5. Cadangan data dibuat 
6. Laporan pengelolaan basis data perpustakaan 
7. Anotasi koleksi perpustakaan berbahasa daerah dan asing 
8. Hasil alih data bibliografi secara manual dan elektronik 
9. Kelengkapan bahan perpustakaan 
10. Abstrak indikatif koleksi perpustakan berbahasa Indonesia dan daerah 
11. Daftar literatur sekunder berupa bibliografi, indeks, kumpulan abstrak, 

bibliografi beranotasi tercetak/elektronik 
12. Dokumen pelestarian informasi koleksi mikrofis, mikrofilm, dan koleksi foto 
13. Laporan pengelolaan layanan sirkulasi 
14. Laporan pengelolaan layanan pinjam antar perpustakaan 
15. Laporan pengelolaan layanan Koleksi Perpustakaan bukan buku (non book 

materials service) 
16. Laporan pengelolaan layanan story telling 



17. Pemustaka berkebutuhan khusus dilayani dengan baik 
18. Informasi terseleksi disebarkan 
19. Statistik kepustakawanan 
20. Laporan pengkajian kepustakawanan 
21. Laporan sosialisasi perpustakaan dan kepustakawanan 
22. Informasi kepustakaan terpublis melalui media cetak dan elektronik 
23. Bahan rencana program tahunan 
24. Laporan hasil pelaksanaan tugas 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Pustakawan Ahli Pertama memiliki pengetahuan (yang diperoleh melalui 

program pendidikan sarjana atau yang setara dalam pengalaman, pelatihan, 
atau belajar sendiri) dasar tentang prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan 
profesional atau pekerjaan administratif, dan keterampilan dalam penerapan 
pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Pustakawan Ahli Pertama memberikan tugas berkelanjutan atau tugas 
tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, 
batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas 
tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau 
yang tidak biasa, termasuk metode kerja yang disarankan atau saran pada 
sumber materi yang tersedia.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Pustakawan Ahli Pertama menggunakan prosedur yang ditetapkan dan 
sejumlah pedoman yang tersedia dalam melaksanakan pekerjaan. 
Pustakawan Ahli Pertama dapat menentukan alternatif yang ada untuk 
digunakan. Ketika ada situasi dimana pedoman yang ada tidak dapat 
diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus 
mengacu pada penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Pekerjaan Pustakawan Ahli Pertama mencakup berbagai tugas yang 
melibatkan proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan. Selain 
itu, pekerjaan menyangkut kondisi/elemen yang harus diidentifikasi serta 
dianalisa untuk melihat hubungan timbal balik. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Pustakawan Ahli Pertama meliputi pelaksanaan peraturan, 
regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau 
proyek dengan ruang lingkup yang lebih khas. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Pustakawan Ahli Pertama memiliki hubungan dengan pegawai di dalam 
lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Pegawai yang dihubungi 
biasanya berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, antara lain perwakilan 
dari berbagai tingkat dalam suatu lembaga, seperti kantor pusat, kantor 
regional, kantor distrik atau kantor lapangan atau kantor pelaksana lainnya. 

 



G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Pustakawan Ahli Pertama memiliki hubungan yang bertujuan untuk 

memperoleh, mengklarifikasi atau memberi fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pustakaan Ahli Pertama pekerjaannya adalah menetap dalam 
perpustakaan. Pegawai dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan 
pekerjaan. Walaupun demikian mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, 
menunduk, membawa benda ringan seperti kertas, buku atau bagian yang 
kecil; atau mengendarai mobil. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pustakawan Ahli Pertama memiliki situasi kerja yang dibutuhkan seperti 
cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi. Lingkungan membawa resiko 
dan ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan tindakan pencegahan 
keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang rapat dan 
pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan umum, antara lain 
penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari licin 
dan jatuh, pengamatan peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas. 

 
 
 
 

  



 
HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 

 
Nama Jabatan : Pustakawan Ahli Pertama 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
     Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1280 

  

  

Kelas Jabatan 8   (1105 - 1600) 
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Ketua Tim Sekretraris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

(Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
  
Nama Jabatan : Pustakawan Terampil Penyelia 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
     Sekolah Tinggi Sandi Negara 
     Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengadministrasian perpustakaan 
pada tingkat Pustakawan Terampil Penyelia sesuai dengan peraturan 
kepustakaan dan prosedur pengelolaan perpustakaan. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun rencana kerja operasional sebagai koordinator 
2. Melakukan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan 
3. Melakukan survei sederhana kebutuhan informasi pemustaka 
4. Membuat anotasi koleksi perpustakaan berbahasa Indonesia 
5. Melakukan penyuluhan masal atau tatap muka tentang kegunaan dan 

pemanfaatan perpustakaan 
6. Melakukan layanan orientasi perpustakaan 
7. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

8. Membuat  laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan dan Kesesuaian bahan layanan perpustakaan 
2. Kelayakan dan Kelancaran layanan Perpustakaan 
3. Kesiapan dan Ketersediaan bahan Perpustakaan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan rencana kerja operasional sebagai koordinator 
2. Laporan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan 
3. Laporan survei sederhana kebutuhan informasi pemustaka 
4. Laporan daftar anotasi koleksi perpustakaan berbahasa Indonesia 
5. Laporan penyuluhan masal atau tatap muka tentang kegunaan dan 

pemanfaatan perpustakaan 
6. Laporan layanan orientasi perpustakaan 
7. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

8. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
 
 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pustakawan Terampil Penyelia memiliki pengetahuan untuk melaksanakan 
tugas jabatan yang dinilai yaitu pengetahuan tentang sejumiah peraturan, 
prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang 
luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling 
berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam masalah. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Pustakawan Terampil Penyelia memberikan tugas dengan tujuan, prioritas, 
dan batas waktu yang ditentukan, dan membantu pegawai pada situasi yang 
tidak lazim dan belum ada contoh yang jelas.  Pegawai merencanakan dan 
melaksanakan langkah-langkah yang sesuai dan menangani masalah dan 
deviasi pekerjaan sesuai dengan instruksi, kebijakan, latihan sebelumnya, atau 
praktek yang berlaku.  Pekerjaan yang telah selesai biasanya dievaluasi untuk 
kesesuaian teknik, kelayakan dan kesesuaian pada kebijakan dan persyaratan. 
Metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil akhir biasanya tidak ditinjau 
secara terperinci.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Pustakawan Terampil Penyelia dalam pekerjaanya ditetapkan dan sejumlah 
pedoman tersedia. Pegawai mengunakan dan prosedur yang paling tepat 
untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil 
pertimbangan dalam memilih pedoman, referensi, (minor). Pegawai dapat 
menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. Situasi dimana pedoman 
yang ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang 
diajukan harus mengacu pada penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pustakawan Terampil Penyelia memiliki tugas yang mencakup langkah, 
proses, atau metode yang berhubungan.  Keputusan mengenai apa yang harus 
dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai 
perlu mengenali keberadaan dan perbedaan diantara beberapa situasi yang 
secara mudah dapat dikenali.  Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat 
adalah berbeda tergantung pada sumber informasi, cara mendapatkan 
informasi (transaksi), atau perbedaan sifat faktual lainnya. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Ruang lingkup dan dampak pekerjaan Pustakawan Terampil Penyelia 
meliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang 
terpisah.  Hasil kerja dan jasa yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan 
orang lain tetapi mempunyai sedikit dampak di luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Pustakawan Terampil Penyelia memiliki dengan pegawai di dalam lembaga 
yang sama tetapi di luar unit organisasi. Pegawai yang dihubungi biasanya 
berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, antara lain perwakilan dari berbagai 
tingkat dalam suatu lembaga, seperti kantor pusat, kantor regional, kantor 
distrik atau kantor lapangan atau kantor pelaksana lainnya. 

 
 



G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-2 = 50) 
Pustakawan Terampil Penyelia memiliki tujuan hubungan adalah untuk 

merencanakan, mengkoordinasikan, atau mengarahkan pekerjaan atau untuk 
memecahkan masalah dengan mempengaruhi atau memotivasi individu atau 
kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan yang pada dasarnya 
mempunyai sikap bekerjasama. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pustakawan Terampil Penyelia dalam melakukan pekerjaannya yaitu 
pekerjaan adalah menetap. Pegawai dapat duduk dengan nyaman untuk 
melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin kadang-kadang berjalan, 
berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti kertas, buku atau bagian 
yang kecil; atau mengendarai mobil. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pustakawan Terampil Penyelia memiliki lingkungan pekerjaan membawa 
resiko dan ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan tindakan 
pencegahan keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang 
rapat dan pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan umum, antara lain 
penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari licin 
dan jatuh, pengamatan peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas. Situasi kerja 
cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi. 

 
 
 
 

  



 
HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 

 
Nama Jabatan : Pustakawan Terampil Penyelia 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
     Sekolah Tinggi Sandi Negara 
     Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 50 

  
Tingkat faktor  7- 2 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1280 

  

  

Kelas Jabatan 8   (1105 - 1600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretraris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
  
Nama Jabatan : Pranata Laboratium Pendidikan Ahli Pertama 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mengelola laboratorium melalui serangkaian kegiatan perancangan kegiatan 
laboratorium, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, 
pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja 
laboratorium, dan pengembangan kegiatan laboratorium baik untuk Pendidikan, 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium 
2. Menyusun kebutuhan peralatan kategori 1 dan bahan umum pada kegiatan 

pendidikan dan penelitian 
3. Menyusun kebutuhan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat 
4. Menyusun SOP untuk pengoperasian, pemeliharaan, pemeriksaan, 

kalibrasi, dan uji fungsi peralatan kategori 1 
5. Menyusun SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 1 dan 

bahan khusus pada kegiatan pendidikan 
6. Melakukan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan 

kategori 2 dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan dan 
penelitian 

7. Melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 dan penggunaan 
bahan khusus atau umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

8. Melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam 
skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 dan bahan khusus 
atau umum pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

9. Melakukan verifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan 
kinerja peralatan kategori 2 pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

10. Melakukan validasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan 
kinerja peralatan kategori 1 pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

11. Melakukan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3  pada 
penggunaan bahan umum pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

12. Melakukan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 pada 
penggunaan bahan khusus pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

13. Menganalisis dan mengevaluasi bahan umum 
14. Melakukan pengawasan K3 dan antisipasi bencana pada penggunaan 

peralatan kategori 3 dan bahan khusus atau umum 
15. Melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 2 dan 
bahan khusus 

16. Melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan / atau produksi dalam skala 
terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan umum atau 
khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat 



17. Memberikan layanan kalibrasi peralatan kategori 3 pada kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 

18. Memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 2 dan bahan khusus 
atau umum 

19. Menyusun jadwal pemeliharaan / perawatan peralatan kategori 3 dan 2 
20. Melakukan evaluasi dan analisis hasil evaluasi peralatan kategori 1 dan 2 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Ketelitian menyusun kebutuhan peralatan kategori 1 dan bahan umum dan 
khusus 

2. Ketepatan menyusun SOP 
3. Ketepatan memberikan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 dan 

penggunaan bahan umum dan khusus 
4. Ketepatan dalam memverifikasi, validasi dan pengujian kegiatan di 

laboratorium 
5. Kecepatan mengembangkan metode kegiatan di laboratorium 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen bahan program tahunan pengelolaan laboratorium 
2. Data kebutuhan peralatan kategori 1 dan bahan umum pada kegiatan 

pendidikan dan penelitian 
3. Data kebutuhan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
4. SOP untuk pengoperasian, pemeliharaan, pemeriksaan, kalibrasi, dan uji 

fungsi peralatan kategori 1 
5. SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan khusus 

pada kegiatan pendidikan 
6. Laporan pelaksanaan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 dan 

penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan dan penelitian 
7. Laporan kegiatan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 dan 

penggunaan bahan khusus atau umum pada kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat 

8. Laporan pelaksanaan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi 
dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 dan bahan 
khusus atau umum pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

9. Laporan verifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja 
peralatan kategori 2 pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

10. Laporan validasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja 
peralatan kategori 1 pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

11. Laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3  pada 
penggunaan bahan umum pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

12. Laporan pelaksanaan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 
pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

13. Laporan analisis dan evaluasi bahan umum 
14. Laporan pengawasan K3 dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan 

kategori 3 dan bahan khusus atau umum 
15. Laporan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 2 dan bahan 
khusus 



16. Laporan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan / atau produksi dalam skala 
terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan umum atau 
khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

17. Layanan kalibrasi peralatan kategori 3 pada kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat 

18. Layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
dengan menggunakan peralatan kategori 2 dan bahan khusus atau umum 

19. Jadwal pemeliharaan / perawatan peralatan kategori 3 dan 2 
20. Laporan evaluasi dan analisis hasil evaluasi peralatan kategori 1 dan 2 

 
 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Pranata Laboratium Pendidikan Ahli Pertama melaksanakan tugas jabatan 

yang dinilai diperlukan/dibutuhkan untuk melaksanakan tugas, operasi, atau 
prosedur dasar dalam pengoperasionalan laboratorium. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama diberikan tugas tertentu 
dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, batasan, 
kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas tugas oleh 
penyelia. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama mempunyai prosedur untuk 
melaksanakan pekerjaan ditetapkan dan sejumlah pedoman tersedia. Pranata 
Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama mengunakan dan prosedur yang paling 
tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil 
pertimbangan dalam memilih pedoman. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama memiliki pekerjaan 
mencakup berbagai tugas yang melibatkan proses dan metode yang berbeda 
dan tidak berhubungan. Keputusan mengenai apa yana harus dilakukan, 
tergantung pada analisa subjek, fase, atau persoalan yang terlibat dalam setiap 
tugas, atau tindakan yang diambil harus dipilih dari berbagai macam alternatif.  

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama memiliki pekerjaan meliputi 
pelaksanaan peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan 
bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih has. Hasil 
kerja atau jasa mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari 
proses atau pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama memiliki hubungan dengan 
pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Pranata 
Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama yang dihubungi biasanya berbeda 
dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, antara lain perwakilan dari berbagai tingkat 
dalam suatu lembaga, seperti kantor pusat, kantor regional, kantor distrik atau 
kantor lapangan atau kantor pelaksana lainnya. 



G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama memiliki hubungan yang 

bertujuan untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau 
informasi tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau 
informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat 
teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama mempunyai pekerjaan yang 
menetap di laboratorium. Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama dapat 
duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian 
mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan 
seperti bahan bahan laboratorium. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama berada di lingkungan yagn 
membawa resiko dan ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan 
tindakan pencegahan keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, 
kantor, ruang rapat dan pelatihan, perpustakaan, laboratorium. 

 
 
 
 

  



 
HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 

 
Nama Jabatan : Pranata Laboratium Pendidikan Ahli Pertama 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 175 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1280 

  

  

Kelas Jabatan 8   (1105 - 1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara 

 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Hendrini, S.IP., M.M) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
  
Nama Jabatan : Pranata Laboratium Pendidikan Terampil Penyelia 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan dan mengoperasikan peralatan laboratorium, mengevaluasi 
prosedur dan pedoman serta memberikan pelayanan Laboratorium Pendidikan. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium, sebagai anggota 
2. Menyusun SOP penggunaan bahan khusus pada kegiatan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 
3. Menyiapkan peralatan kategori 3 pada kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat 
4. Memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan 

kategori 1 dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi 

5. Melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi danlatau produksi dalam 
skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan khusus 
pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

6. Mengoperasikan peralatan kategori 3 dengan penggunaan bahan khusus 
dan umum pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

7. Mengelola (material handling) sisa bahan khusus 
8. Mengolah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan khusus 
9. Melakukan pemantauan kualitas bahan khusus 
10. Melakukan verifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan 

kinerja peralatan kategori 1 pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
11. Melakukan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 dan 2 

pada penggunaan bahan umum pada kegiatan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi 

12. Melakukan pengawasan K3 dan antisipasi bencana pada penggunaan 
peralatan kategori 2 dan bahan khusus atau umum 

13. Melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 2 dan 
bahan umum atau khusus 

14. Melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan atau produksi dalam skala 
terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 2 dan bahan umum serta 
kategori 1 dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat 

15. Memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan khusus 

16. Menyusun jadwal pemeliharaan dan perawatan bahan khusus 
17. Melakukan pembersihan, penataan, dan peyimpanan peralatan kategori 3 
18. Mengevaluasi SOP pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan 

peralatan kategori 1 dan penggunaan bahan umum 
19. Mengevaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 1 dan bahan umum 



20. Mengevaluasi pemeliharaan dan perawatan peralatan kategori 1 dan bahan 
khusus 

21. Mengembangkan sistem pengelolaan laboratorium sebagai anggota 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian rencana dan program kerja 
2. Kelengkapan peralatan laboratorium 
3. Kepuasan pelayanan pengujian dan operasional laboratorium 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Program tahunan pengelolaan laboratorium, sebagai anggota 
2. Dokumen SOP penggunaan bahan khusus pada kegiatan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 
3. Kesiapan peralatan kategori 3 pada kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat 
4. Laporan kegiatan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian 

peralatan kategori 1 dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi 

5. Hasil supervisi proses pengujian, kalibrasi danlatau produksi dalam skala 
terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan khusus pada 
kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

6. Laporan kegiatan peralatan kategori 3 dengan penggunaan bahan khusus dan 
umum pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

7. Hasil pengelolaan (material handling) sisa bahan khusus 
8. Bahan limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan khusus 
9. Laporan kegiatan pemantauan kualitas bahan khusus 

Laporan kegiatan verifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan 
kinerja peralatan kategori 1 pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

10. Hasil pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 dan 2 pada 
penggunaan bahan umum pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

11. Laporan kegiatan pengawasan K3 dan antisipasi bencana pada penggunaan 
peralatan kategori 2 dan bahan khusus atau umum 

12. Laporan kegiatan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 2 dan 
bahan umum atau khusus 

13.  Laporan kegiatan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan atau produksi dalam 
skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 2 dan bahan umum 
serta kategori 1 dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat 

14. Laporan kegiatan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan khusus 

15. Jadwal pemeliharaan dan perawatan bahan khusus 
16. Laporan hasil pembersihan, penataan, dan peyimpanan peralatan kategori 3 
17. SOP pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan peralatan kategori 1 dan 

penggunaan bahan umum 
18. Dokumen pedoman penilaian peralatan kategori 1 dan bahan umum 
19. Dokumen hasil pemeliharaan dan perawatan peralatan kategori 1 dan bahan 

khusus 
20. Hasil pengembangan sistem pengelolaan laboratorium sebagai anggota 

 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Penyelia melaksanakan tugas 
jabatan yang dinilai diperlukan/dibutuhkan untuk melaksanakan tugas, operasi, 
atau prosedur dasar dalam pengoperasionalan laboratorium. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Penyelia diberikan tugas 
tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, 
batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas 
tugas oleh penyelia. Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas 
baru, sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode kerja yang disarankan atau 
saran pada sumber materi yang tersedia.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Penyelia mempunyai prosedur 
untuk melaksanakan pekerjaan ditetapkan dan sejumlah pedoman tersedia. 
Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Penyelia mengunakan dan 
prosedur yang paling tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan 
deviasi yang terkecil pertimbangan dalam memilih pedoman, referensi, (minor). 
Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Penyelia dapat menentukan 
alternatif yang ada untuk digunakan. Situasi dimana pedoman yang ada tidak 
dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus 
mengacu pada penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Penyelia memiliki pekerjaan 
mencakup berbagai tugas yang melibatkan proses dan metode yang berbeda 
dan tidak berhubungan. Keputusan mengenai apa yana harus dilakukan, 
tergantung pada analisa subjek, fase, atau persoalan yang terlibat dalam setiap 
tugas, atau tindakan yang diambil harus dipilih dari berbagai macam alternatif. 
Pekerjaan melibatkan kondisi dan elemen yang harus diidentifikasi dan 
dianalisa untuk melihat hubungan timbal balik dalam pengelolaan laboratorium. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Penyelia memiliki pekerjaan 
meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan 
merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang 
lebih has. Hasil kerja atau jasa mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau 
akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Penyelia memiliki hubungan 
dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. 
Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Penyelia yang dihubungi biasanya 
berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, antara lain perwakilan dari berbagai 
tingkat dalam suatu lembaga, seperti kantor pusat, kantor regional, kantor 
distrik atau kantor lapangan atau kantor pelaksana lainnya. 

 
 
 



G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Penyelia memiliki hubungan 

yang bertujuan untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta 
atau informasi tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau 
informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat 
teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Penyelia mempunyai pekerjaan 
yang menetap di laboratorium. Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil 
Penyelia dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun 
demikian mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa 
benda ringan seperti bahan bahan laboratorium. Tidak ada persyaratan fisik 
khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Penyelia berada di lingkungan 
yagn membawa resiko dan ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan 
tindakan pencegahan keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, 
kantor, ruang rapat dan pelatihan, perpustakaan, laboratorium. 

 
 
 
 

  



 
HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 

 
Nama Jabatan : Pranata Laboratium Pendidikan Terampil Penyelia 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 175 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1280 

  

  

Kelas Jabatan 8   (1105 - 1600) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara 

 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

(Hendrini, S.IP., M.M) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
  
Nama Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama 
Unit Kerja  : Pusat Data Teknologi Informasi dan Komunikasi 
     Sekolah Tinggi Sandi Negara 
     Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan implementasi sistem informasi dan analisis dan perancangan 
sistem informasi yang meliputi implementasi sistem komputer dan program paket, 
implementasi database, implementasi sistem jaringan komputer dan perancangan 
sistem informasi. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menelaah spesifikasi teknis komponen sistem komputer 
2. Mengatur alokasi area dalam media komputer 
3. Melakukan instalasi dan atau meningkatkan (up-grade) serta uji coba 

sistem komputer 
4. Membuat dan menguji coba program paket 
5. Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer dan 

atau program paket 
6. Membuat petunjuk operasional sistem komputer 
7. Mengimplementasikan rancangan dan mengatur alokasi area database 

dalam media komputer 
8. Membuat otorisasi akses kepada pemakai 
9. Memantau dan mengevaluasi penggunaan database 
10. Melaksanakan duplikasi database 
11. Melaksanakan perpindahan dari perangkat lunak database yang lama ke 

yang baru 
12. Melakukan pencarian kembali database 
13. Menerapkan rancangan konfigurasi sistem jaringan komputer 
14. Membuat sistem pengamanan dan sistem prosedur pemanfaatan sistem 

jaringan komputer 
15. Melakukan uji coba sistem operasi sistem jaringan komputer 
16. Melakukan monitoring akses 
17. Melakukan perbaikan kerusakan dan sistem pencarian kembali sistem 

jaringan komputer 
18. Membuat laporan kejanggalan (anomali) dan dokumentasi penggunaan 

sistem jaringan komputer 
19. Melakukan pembuatan serta pengembangan dan atau peremajaan 

rancangan rinci sistem informasi 
20. Membuat dokumentasi rincian sistem informasi 
21. Melakukan pembuatan dan verifikasi spesifikasi program 
22. Mengembangkan dan atau meremajakan program paket 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Ketepatan dan kevalidan spesifikasi teknis komponen sistem komputer 
2. Kecepatan pelaksanaan uji coba sistem 



3. Ketepatan dan kecepatan layanan sistem TIK 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Hasil telaah spesifikasi teknis komponen sistem komputer 
2. Laporan kegiatan pengaturan alokasi area dalam media komputer 
3. Laporan kegiatan instalasi dan atau peningkatan (up-grade) serta uji coba 

sistem komputer 
4. Dokumen program paket dan hasil uji coba 
5. Laporan kegiatan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer 

dan atau program paket 
6. Hasil pembuatan petunjuk operasional sistem komputer 
7. Laporan kegiatan implementasi rancangan dan mengatur alokasi area 

database dalam media komputer 
8. Hasil pembuatan otorisasi akses kepada pemakai 
9. Laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penggunaan database 

Hasil duplikasi database 
10. Laporan pelaksanaan kegiatan perpindahan dari perangkat lunak database 

yang lama ke yang baru 
11. Hasil pencarian kembali database 
12. Hasil penerapan rancangan konfigurasi sistem jaringan komputer 
13. Sistem pengamanan dan sistem prosedur pemanfaatan sistem jaringan 

komputer 
14. Hasil uji coba sistem operasi sistem jaringan komputer 
15. Hasil monitoring akses 
16. Hasil perbaikan kerusakan dan sistem pencarian kembali sistem jaringan 

komputer 
17. Laporan kejanggalan (anomali) dan dokumentasi penggunaan sistem jaringan 

komputer 
18. Hasil pembuatan serta pengembangan dan atau peremajaan rancangan rinci 

sistem informasi 
19.  dokumentasi rincian sistem informasi 
20. Hasil pembuatan dan verifikasi spesifikasi program 
21. Hasil pengembangan dan atau peremajaan program paket 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Pranata Komputer Ahli Pertama memiliki pengetahuan yang diperoleh 

melalui program pendidikan sarjana atau yang setara dalam pengalaman, 
pelatihan, atau belajar sendiri terkait dasar tentang prinsip, konsep, dan 
metodologi pekerjaan profesional dan keterampilan dalam penerapan 
pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur 
dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Pada jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama memberikan tugas 
berkelanjutan atau tugas tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa 
yang harus diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, 
batas waktu dan prioritas tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi 
untuk tugas baru, sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode kerja yang 
disarankan atau saran pada sumber materi yang tersedia.  

 



 
 

C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 
Pranata Komputer Ahli Pertama menggunakan prosedur yang ditetapkan 

dan sejumlah pedoman yang tersedia dalam melaksanakan pekerjaan. Pranata 
Komputer dapat menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. Ketika ada 
situasi dimana pedoman yang ada tidak dapat diterapkan atau terjadi 
penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus mengacu pada penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Pekerjaan Pranata Komputer Ahli Pertama mencakup berbagai tugas yang 
melibatkan proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan. Selain 
itu, pekerjaan menyangkut kondisi/elemen yang harus diidentifikasi serta 
dianalisa untuk melihat hubungan timbal balik. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Pranata Komputer Ahli Pertama meliputi pelaksanaan peraturan, 
regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau 
proyek dengan ruang lingkup yang lebih khas. Hasil kerja atau jasa 
mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau 
pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Terdapat hubungan dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di 
luar unit organisasi. Pegawai yang dihubungi biasanya berbeda dalam fungsi, 
misi, dan jenis kerja, antara lain perwakilan dari berbagai tingkat dalam suatu 
lembaga, seperti kantor pusat, kantor regional, kantor distrik atau kantor 
lapangan atau kantor pelaksana lainnya. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang ada untuk memperoleh, mengklarifikasi atau 
memberi fakta atau informasi tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan dilaksanakan secara menetap. Duduk dengan nyaman untuk 
melakukan pekerjaan. Namun kadang berjalan, berdiri, membawa benda 
ringan, mengandarai kendaraan. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan dalam pekerjaan ini. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Situasi kerja yang dibutuhkan pada pekerjaan ini adalah cukup terang, tidak 
panas, dan cukup ventilasi. 

 
 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama 
Unit Kerja  : Pusat Data Teknologi Informasi dan Komunikasi 
     Sekolah Tinggi Sandi Negara 
     Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1280    

Kelas Jabatan 8  (1105 - 1350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara 

 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Akhmad Toha, S.AP) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
  
Nama Jabatan : Pranata Komputer Terampil Penyelia 
Unit Kerja  : Pusat Data Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan operasi teknologi informasi dan implementasi teknologi 
informasi yang meliputi pemprograman lanjutan dan melakukan instalasai dan 
atau meningkatkan sistem operasi komputer/perangkat lunak/sistem jaringan 
komputer. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Membuat program lanjutan 
2. Mengembangkan dan atau meremajakan program lanjutan 
3. Membuat data uji coba untuk program lanjutan 
4. Melaksanakan uji coba program lanjutan 
5. Membuat petunjuk operasional program lanjutan 
6. Menyusun dokumentasi program lanjutan 
7. Membuat rencana rinci pemeliharaan komputer dan peralatannya 
8. Membuat sistem prosedur operasi komputer 
9. Melakukan perbaikan terhadap gangguan sistem operasi komputer 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Ketepatan dan kevalidan pembuatan program 
2. Ketepatan instalasi dan upgrade sistem operasi dan jaringan komputer 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Hasil pembuatan program lanjutan 
2. Hasil pengembangan dan atau peremajaan program lanjutan 
3. Data uji coba untuk program lanjutan 
4. Hasil uji coba program lanjutan 
5. Hasil pembuatan petunjuk operasional program lanjutan 
6. Dokumentasi program lanjutan 
7. Rencana rinci pemeliharaan komputer dan peralatannya 
8. Sistem prosedur operasi komputer 
9. Hasil perbaikan terhadap gangguan sistem operasi komputer 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pranata Komputer Terampil Penyelia memiliki pengetahuan tentang operasi 

komputer dan troubleshoot jaringan maupun implementasi aplikasi sistem 
informasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang luas untuk 
melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling berhubungan 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Pranata Komputer Terampil Penyelia memberikan tugas dengan tujuan, 
prioritas, dan batas waktu yang ditentukan, dan membantu pegawai pada 
situasi yang tidak lazim dan belum ada contoh yang jelas. 



C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 
Pranata Komputer Terampil Penyelia menggunakan prosedur yang 

ditetapkan dan sejumlah pedoman yang tersedia dalam melaksanakan 
pekerjaan. Pranata Komputer dapat menentukan alternatif yang ada untuk 
digunakan. Ketika ada situasi dimana pedoman yang ada tidak dapat 
diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus 
mengacu pada penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Pekerjaan Pranata Komputer Terampil Penyelia mencakup berbagai tugas 
yang melibatkan proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan, 
keputusan mengenai apa yana harus dilakukan, tergantung pada analisa 
subjek, fase, atau persoalan yang terlibat dalam setiap tugas, atau tindakan 
yang diambil harus dipilih dari berbagai macam alternatif. Pekerjaan Pranata 
Komputer Terampil Penyelia melibatkan kondisi dan elemen yang harus 
diidentifikasi dan dianalisa untuk melihat hubungan timbal balik. Pekerjaan 
Pranata Komputer Terampil Penyelia yaitu melaksanakan operasi teknologi 
informasi dan implementasi teknologi informasi yang meliputi pemprograman 
lanjutan, instalasai atau upgrade sistem operasi komputer/perangkat 
lunak/sistem jaringan komputer. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Pranata Komputer Terampil Penyelia meliputi pelaksanaan 
peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu 
tugas atau proyek dengan ruang lingkup teknologi dan informasi seperti 
membuat, mengembangkan, uji coba dan mendokumentasikan 
program/aplikasi/software lanjutan. Hasil kerja atau jasa mempengaruhi 
keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau pelayanan. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Pranata Komputer Terampil Penyelia memiliki hubungan dengan pegawai 
di dalam lembaga yang sama maupun di luar unit organisasi. Pegawai Pranata 
Komputer Terampil Penyelia yang dihubungi biasanya berbeda dalam fungsi, 
misi, dan jenis kerja, antara lain perwakilan dari berbagai tingkat dalam suatu 
lembaga, seperti kantor pusat, kantor regional, kantor distrik atau kantor 
lapangan atau kantor pelaksana lainnya yang juga menangani pengelolaan 
teknologi dan informasi. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Pranata Komputer Terampil Penyelia adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Pranata Komputer Terampil Penyelia adalah menetap. Pegawai 
dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian 
mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan 
seperti kertas, buku atau bagian yang kecil. Tidak ada persyaratan fisik khusus 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 



I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 
Lingkungan kerja Pranata Komputer Terampil Penyelia membawa resiko 

dan ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan tindakan pencegahan 
keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, kantor dan ruang server 
antara lain penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, 
menghindari licin dan jatuh, pengamatan peraturan kebakaran, BCP/DRP, dan 
sebagainya. Situasi kerja cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi atau 
terkadang dalam ruang tertutup, ruang ber-AC. 

 
 

 
  



 
HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 

 
Nama Jabatan : Pranata Komputer Terampil Penyelia 
Unit Kerja  : Pusat Data Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1230    

Kelas Jabatan 8  (1105 - 1350) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Kepala Pusdatik 

 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

(Akhmad Toha, S.AP) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
  
Nama Jabatan : Pranata Humas Ahli Pertama 
Unit Kerja  : Pusat Data Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi 
perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan 
internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi 
dan kehumasan. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menganalisis data dan informasi dari media dan masyarakat 
2. Menyusun program pelayanan informasi dan kehumasan sebagai anggota 

tim 
3. Merancang penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya, atau 

rapat kerja kehumasan 
4. Merancang kegiatan teleconference 
5. Mengumpulkan isu publik 
6. Mengolah konten media 
7. Menyusun informasi strategis pemerintah sebagai anggota tim 
8. Menyusun materi layanan informasi untuk media elektronik 
9. Menyusun berita pelayanan informasi dan kehumasan melalui media cetak, 

elektronik dan daring (online) 
10. Menyusun naskah pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk 

ceramah, pidato dan bahan tayang 
11. Menyusun naskah profil lembaga 
12. Menyelenggarakan penerbitan materi pelayanan informasi untuk media 

cetak maupun online, sebagai tim kreatif 
13. Mengumpulkan isu tentang hubungan internal 
14. Menyusun bahan pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk dialog 
15. Menyusun bahan pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk 

ceramah maupun briefing 
16. Menyusun konten yang tidak dipublikasikan untuk kehumasan dalam 

rangka hubungan antar lembaga dalam bentuk artikel atau opini 
17. Menganalisis data dan informasi dalam rangka pelaksanaan hubungan 

eksternal 
18. Menyusun latar fakta untuk konferensi pers atau siaran pers 
19. Melaksanakan tugas peliputan kegiatan kelembagaan 
20. Membuat artikel atau opini untuk penerbitan internal 
21. Melakukan siaran melalui media internal 
22. Mengumpulkan data dalam rangka audit komunikasi 
23. Menyusun instrumen audit komunikasi 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Ketepatan dalam menganalisis data dan informasi dari media dan 
masyarakat 



2. Kebenaran dalam menyusun berita pelayanan informasi dan kehumas 
melalui berbagai media 

3. Kevalidan atas data dan informasi yang dipublikasikan 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Hasil analisis data dan informasi dari media dan masyarakat 
2. Program pelayanan informasi dan kehumasan sebagai anggota tim 
3. Rancangan penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya, atau rapat 

kerja kehumasan 
4. Rancangan kegiatan teleconference 
5. Isu publik dikumpulkan 
6. Olahan konten media 
7. Informasi strategis pemerintah 
8. Materi layanan informasi untuk media elektronik 
9. Berita pelayanan informasi dan kehumasan pada media cetak, elektronik dan 

daring (online) 
10. Naskah pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk ceramah, pidato 

dan bahan tayang 
11. Naskah profil lembaga 
12. Penerbitan materi pelayanan informasi untuk media cetak  maupun online, 

sebagai tim kreatif 
13. Isu tentang hubungan internal terkumpul 
14. Bahan dialog pelayanan informasi dan kehumasan 
15. Bahan ceramah pelayanan informasi dan kehumasan maupun briefing 
16. Konten yang tidak dipublikasikan untuk kehumasan dalam rangka hubungan 

antar lembaga dalam bentuk artikel atau opini 
17. Hasil analisis data dan informasi dalam rangka pelaksanaan hubungan 

eksternal 
18. Dokumen latar fakta untuk konferensi pers atau siaran pers 
19. Peliputan kegiatan kelembagaan 
20. Artikel atau opini untuk penerbitan internal 
21. Siaran melalui media internal 
22. Bahan data audit komunikasi 
23. Bahan instrumen audit komunikasi 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Pranata Humas Ahli Pertama memiliki pengetahuan yang diperoleh dari 

pendidikan sarjana atau yang setara, meliputi pengetahuan dasar tentang 
prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan administratif dan keterampilan 
dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, 
atau prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Pada jabatan Pranata Humas Ahli Pertama diberikan tugas berkelanjutan 
atau tugas tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus 
diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu 
dan prioritas tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, 
sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode pelayanan informasi dan 
kehumasan yang disarankan.  

 



C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 
Pranata Humas Ahli Pertama menggunakan prosedur yang sudah 

ditetapkan dan sejumlah pedoman telah tersedia. Analis dapat menentukan 
alternatif yang ada untuk digunakan. Ketika ada situasi dimana pedoman yang 
ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang 
diajukan harus mengacu pada arahan penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pranata Humas Ahli Pertama memiliki tugas yang mencakup langkah, 
proses, atau metode yang berhubungan dengan pelayanan informasi dan 
kehumasan. Ia harus mengetahui apa yang harus dilakukan, mencakup 
berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali 
keberadaan dan perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah 
dapat dikenali. Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat adalah 
berbeda tergantung pada sumber informasi, cara mendapatkan informasi 
(transaksi), atau perbedaan sifat faktual lainnya. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Pranata Humas Ahli Pertama yaitu melaksanakan peraturan, 
regulasi, atau prosedur pelayanan informasi dan kehumasan yang merupakan 
bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih spesifik. 
Hasil kerja Analis Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda mempengaruhi 
keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses pelaksanaan pelayanan 
informasi dan kehumasan. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Pranata Humas Ahli Pertama memiliki hubungan kerja dengan pegawai di 
dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Tujuan hubungan 
adalah koordinasi penyusunan dan pengumpulan dokumen untuk kegiatan 
pelayanan informasi dan kehumasan. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Pranata Humas Ahli Pertama adalah koordinasi 
kegiatan pelayanan informasi kehumasan kepada pegawai yang berada di luar 
unit organisasi  adalah untuk memberikan fakta atau informasi tentang hasil 
kegiatan tersebut kepada pegawai dalam unit organisasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Pranata Humas Ahli Pertama bersifat menetap dan tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pranata Humas Ahli Pertama memiliki resiko pekerjaan fisik yang kecil. 
 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Humas Ahli Pertama 
Unit Kerja  : Pusat Data Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 

 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1205    

Kelas Jabatan 8  (1105 - 1350) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Sekretaris Utama 

 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
  
Nama Jabatan : Pranata Humas Terampil Penyelia 
Unit Kerja  : Pusat Data Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan penyusunan, pelaksanaan, analisis, dan evaluasi data pelayanan 
informasi dan kehumasan sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun rencana kerja kunjungan jurnalistik sesuai prosedur yang 

ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
2. Merancang penyelenggaraan open house public eksternal sesuai aturan 

yang berlaku 
3. Mengumpulkan isu publik sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan 

layanan informasi 
4. Menyusun materi layanan informasi untuk media cetak maupun elektronik 

sesuai prosedur yang berlaku 
5. Menyusun naskah pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk 

ceramah,  pidato, maupun  bahan tayang sesuai aturan yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas 

6. Menyelenggarakan penerbitan materi pelayanan informasi untuk media 
cetak, media daring (online), dan media elektronik sebagai tim kreatif 

7. Membuat konten informasi untuk penerbitan eksternal, dalam bentuk artikel 
atau opini 

8. Melaksanakan kegiatan kunjungan jurnalistik sebagai pemandu 
9. Memberikan ceramah dalam rangka pelaksanaan hubungan eksternal 
10. Melaksanakan tugas sebagai penanggungjawab teknis dalam kegiatan 

teleconference 
11. Menganalisis data dan informasi hubungan internal sesuai prosedur yang 

berlaku 
12. Melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan pelaksanaan hubungan 

internal, sebagai penanggungjawab teknis 
13. Melakukan wawancara dalam kegiatan pelayanan informasi dan 

kehumasan 
14. Memberikan konsultasi atau advokasi kepada pegawai sesuai prosedur 

yang berlaku 
15. Mengevaluasi penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya, atau 

pertemuan sejenis yang bersifat lokal 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian dan kualitas materi layanan informasi dan kehumasan 
2. Kelancaran penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya, atau 

pertemuan sejenis yang bersifat lokal 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan penyusunan penyelenggaraan open house public eksternal 



2. Dokumen rancangan penyelenggaraan open house public eksternal 
3. Hasil pengumpulan isu publik 
4. Materi layanan informasi untuk media cetak maupun elektronik sesuai prosedur 

yang berlaku 
5. Dokumen naskah pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk ceramah,  

pidato, maupun  bahan tayang 
6. Laporan penerbitan materi pelayanan informasi untuk media cetak, media 

daring (online), dan media elektronik sebagai tim kreatif 
7. Dokumen konten informasi untuk penerbitan eksternal, dalam bentuk artikel 

atau opini 
8. Laporan kegiatan kunjungan jurnalistik sebagai pemandu 
9. Kualitas ceramah dalam rangka pelaksanaan hubungan eksternal 
10. Laporan tugas sebagai penanggungjawab teknis dalam kegiatan 

teleconference 
11. Hasil analisis data dan informasi hubungan internal 
12. Laporan kegiatan-kegiatan peningkatan pelaksanaan hubungan internal, 

sebagai penanggungjawab teknis 
13. Laporan hasil wawancara dalam kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan 
14. Laporan konsultasi atau advokasi kepada pegawai 
15. Laporan evaluasi penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya, atau 

pertemuan sejenis yang bersifat lokal 
 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pranata Humas Terampil Penyelia memiliki pengetahuan tentang sejumiah 

peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak 
standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Penyelia Pranata Humas Terampil Penyelia memberikan tugas dengan 
tujuan, prioritas, dan batas waktu yang ditentukan, dan membantu pegawai 
pada situasi yang tidak lazim dan belum ada contoh yang jelas.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Pranata Humas Terampil Penyelia menggunakan prosedur melaksanakan 
pekerjaan ditetapkan dan sejumlah pedoman tersedia. Pegawai mengunakan 
dan prosedur yang paling tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan 
deviasi yang terkecil pertimbangan dalam memilih pedoman, referensi, (minor). 
Pegawai dapat menentukan alternatif yang ada untuk digunakan.  

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Pekerjaan Pranata Humas Terampil Penyelia mencakup berbagai tugas 
yang melibatkan proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Pranata Humas Terampil Penyelia yaitu melaksanakan 
peraturan, regulasi, atau prosedur pelayanan informasi dan kehumasan yang 
merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang 
lebih spesifik. 



 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Pranata Humas Terampil Penyelia memiliki hubungan dengan pegawai di 
dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Pegawai yang 
dihubungi biasanya berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, antara lain 
perwakilan dari berbagai tingkat dalam suatu lembaga, seperti kantor pusat, 
kantor regional, kantor distrik atau kantor lapangan atau kantor pelaksana 
lainnya. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Pranata Humas Terampil Penyelia adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pranata Humas Terampil Penyelia tidak memiliki persyaratan fisik khusus 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pranata Humas Terampil Penyelia memiliki situasi kerja cukup terang, tidak 
panas, dan cukup ventilasi. 

 
  



 
HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 

 
Nama Jabatan : Pranata Humas Terampil Penyelia 
Unit Kerja  : Pusat Data Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1230    

Kelas Jabatan 8  (1105 - 1350) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Sekretaris Utama 

 
 

ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
  
Nama Jabatan : Perencana Pertama 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengumpulan, kodifikasi, input, tabulasi, dan mengolah data terkait 
perencanaan yang dilakukan secara teratur, sistematis,berdasarkan pengetahuan, 
metode ataupun teknik tertentu yang menghasilkan rencana kebijakan, rencana 
program dan rencana proyek serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan 
hasil pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan BSSN. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengumpulkan data dan informasi Rencana Strategis, RKT, RK, DIPA, 

RKA BSSN sesuai dengan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran (sementara) dan 
Pagu Alokasi Anggaran, melalui pengumpulan data sekunder; 

2. Melakukan Melakukan inventarisasi sumber daya yang potensial dalam 
rangka identifikasi permasalahan 

3. Melakukan kodifikasi data informasi Rencana Strategis, RKT, RK, usulan 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), RKA BSSN sesuai dengan 
Pagu Indikatif, Pagu Anggaran (sementara) dan Pagu Alokasi Anggaran 
dalam rangka pengolahan data dan informasi 

4. Memasukkan data informasi Rencana Strategis, RKT, RK, DIPA, RKA 
BSSN sesuai dengan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran (sementara) dan Pagu 
Alokasi Anggaran dalam rangka pengolahan data dan informasi 

5. Melakukan tabulasi data dan informasi  Rencana Strategis, RKT, RK,  DIPA, 
RKA BSSN sesuai dengan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran (sementara) dan 
Pagu Alokasi Anggaran 

6. Mengolah data dan informasi Rencana Strategis, RKT, RK, DIPA, RKA 
BSSN sesuai dengan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran (sementara) dan Pagu 
Alokasi Anggaran dalam rangka pengolahan data dan informasi; 

7. Membuat diagram dan tabel dalam rangka penyajian data dan informasi 
Rencana Strategis, RKT, RK, DIPA, RKA BSSN sesuai dengan Pagu 
Indikatif, Pagu Anggaran (sementara) dan Pagu Alokasi Anggaran 

8. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan data yang terkumpul 
2. Ketepatan inventarisasi permasalahan 
3. Ketepatan kodifikasi data perencanaan 
4. Ketepatan dalam memasukan data yang diinputkan 
5. Ketepatan dalam tabulasi data dan informasi 
6. Keakuratan data yang diolah 
7. Keharmonisan diagram dan tabel yang disajikan 



 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Data informasi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja, 
usulan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), RKA BSSN sesuai dengan 
Pagu Indikatif, Pagu Anggaran (sementara) dan Pagu Alokasi Anggaran 

2. Hasil inventarisasi permasalahanRencana Strategis, Rencana Kinerja 
Tahunan, Rencana Kerja, usulan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), 
RKA BSSN sesuai dengan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran (sementara) dan 
Pagu Alokasi Anggaran 

3. Hasil kodifikasi data informasi Rencana Strategis, RKT, RK, usulan Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA), RKA BSSN sesuai dengan Pagu Indikatif, 
Pagu Anggaran (sementara) dan Pagu Alokasi Anggaran dalam rangka 
pengolahan data dan informasi 

4. Data Rencana Strategis, RKT, RK, DIPA, RKA BSSN sesuai dengan Pagu 
Indikatif, Pagu Anggaran (sementara) dan Pagu Alokasi Anggaran 

5. Hasil tabulasi Rencana Strategis, RKT, RK, DIPA, RKA BSSN sesuai dengan 
Pagu Indikatif, Pagu Anggaran (sementara) dan Pagu Alokasi Anggaran 

6. Hasil olahan data Rencana Strategis, RKT, RK, DIPA, RKA BSSN sesuai 
dengan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran (sementara) dan Pagu Alokasi 
Anggaran 

7. Informasi penyajian Rencana Strategis, RKT, RK, DIPA, RKA BSSN sesuai 
dengan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran (sementara) dan Pagu Alokasi 
Anggaran 

8. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
9. Laporan pelaksanaan tugas 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 550) 
Perencana Pertama memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan 

sarjana atau yang setara, meliputi pengetahuan dasar tentang prinsip, konsep, 
dan metodologi pekerjaan perencanaan serta keterampilan dalam penerapan 
pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur 
pengawasan dan pemeriksaan. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 275) 

Perencana Pertama menggunakan inisiatif dalam melaksanakan tugas 
yang berulang secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tapi melaporkan deviasi, 
masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam instruksi 
kepada penyelia untuk membuat keputusan atau meminta bantuan. Penyelia 
menjamin bahwa pekerjaan yang telah selesai dan metode yang digunakan 
adalah secara teknik akurat dan memenuhi instruksi atau prosedur yang ada. 
Tinjauan pekerjaan meningkat sesuai dengan tugas yang lebih sulit dan 
pegawai tidak melaksanakan tugas yang sama sebelumnya.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Perencana Pertama dalam melaksanakan pekerjaan ditetapkan dan 
sejumlah pedoman tersedia. Pegawai mengunakan dan prosedur yang paling 
tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil 
pertimbangan dalam memilih pedoman, referensi, (minor). Pegawai dapat 
menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. 

. 



D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 
Pekerjaan mencakup berbagai tugas yang membutuhkan berbagai macam 

proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan, seperti tugas yang 
berhubungan dengan bidang perencanaan. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Perencana Pertama meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, 
atau prosedur tertentu di bidang perencanaan. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Sifat hubungan Perencana Pertama mencakup semua tingkatan pegawai, 
pejabat struktural, dan staf administrasi organisasi yang dilayan. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Hubungan yang dilakukan Perencana Pertama untuk memperoleh, 
mengklarifikasi atau memberikan fakta berupa informasi terkait perencanaan. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Perencana Pertama bersifat rutin dan tidak membutuhkan 
persyaratan fisik tertentu. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Perencana Pertama dilakukan dalam lingkungan kantor secara 
umum dan memiliki risiko kecil. 

 
  



 
HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 

 
Nama Jabatan : Perencana Pertama 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 

 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1280    

Kelas Jabatan 8  (1105 - 1350) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Sekretaris Utama 

 
 

ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
  
Nama Jabatan : Perekayasa Pertama 
Unit Kerja  : Pusat Pengkajian Pengembangan Teknologi Keamanan Siber 
     dan Sandi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada 
bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian 
yang diduduki oleh PNS. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menetapkan tujuan dan kebutuhan desain (Design Requirementand 

Objective) 
2. Menyusun fiIosofi rancang bangun 
3. Menetapkan metoda yang digunakan 
4. Merekayasa bentuk konfigurasi pada desain awal 
5. Mengalkulasi kinerja awal 
6. Membuat gambar teknis (engineering drawing) awal 
7. Melaksanakan iterasi hasil desain awal 
8. Melakukan optimasi hasil desain awal 
9. Melaksanakan dan menetapkan konfigurasi desain rinci 
10. Melaksanakan perhitungan pendekatan awal, perhitungan analitik rinci, dan 

komputasi numerik 
11. Menetapkan konfigurasi pengujian 
12. Membuat benda uji 
13. Menetapkan sistem penginderaan pengujian serta sistem perolehan dan 

pengolahan data 
14. Melaksanakan operasi pengujian 
15. Menganalisis data pengujian 
16. Menginterpretasi hasil pengujian 
17. Menetapkan instrumentasi dan sasaran eksplorasi 
18. Melaksanakan eksplorasi 
19. Menganalisis data eksplorasi 
20. Menginterpretasi hasil eksplorasi 
21. Menetapkan instrumentasi dan sasaran observasi 
22. Melaksanakan observasi 
23. Menganalisis data observasi 
24. Menginterpretasi hasil observasi 
25. Menetapkan instrumentasi dan sasaran pengukuran 
26. Melaksanakan pengukuran 
27. Menganalisis data pengukuran 
28. Menginterpretasi hasil pengukuran 
29. Melaksanakan perbaikan dan modifikasi produk 
30. Melaksanakan perawatan rutin, berkala, dan menyeluruh pada produk 
31. Menetapkan parameter kelayakan sistem teknologi 
32. Melaksanakan penyelidikan kesesuaian dengan parameter kelayakan 

sistem teknologi 
33. Menetapkan acuan studi banding sistem teknologi 



B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dalam menetapkan tujuan dan kebutuhan desain 
2. Kelancaran penyusunan filosofi rancang bangun 
3. Ketepatan dalam penetapan metoda yang digunakan 
4. Kelancaran dalam merekayasa bentuk konfigurasi pada desain awal 
5. Ketelitian dalam mengalkulasi kinerja awal 
6. Ketepatan dan kerapihan dalam pembuatan gambar teknis (engineering 

drawing) awal 
7. Kelancaran pelaksanaan iterasi hasil desain awal 
8. Kelancaran dalam optimasi hasil desain awal 
9. Ketepatan dalam menetapkan konfigurasi desain rinci 
10. Keakuratan dan ketepatan dalam perhitungan pendekatan awal, 

perhitungan analitik rinci, dan komputasi numerik 
11. Ketepatan dalam penetapan konfigurasi pengujian 
12. Kelayakan dalam pembuatan benda uji 
13. Ketepatan dalam menetapkan sistem penginderaan pengujian serta sistem 

perolehan dan pengolahan data 
14. Kelancaran dalam pelaksanaan operasi pengujian 
15. Keakuratan dan ketepatan dalam analisis data pengujian 
16. Ketepatan dalam interpretasi hasil pengujian 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Hasil penetapan tujuan dan kebutuhan desain (Design Requirementand 
Objective) 

2. Laporan penyusunan fiIosofi rancang bangun 
3. Hasil penetapan metoda yang digunakan 
4. Hasil rekayasa bentuk konfigurasi pada desain awal 
5. Hasil kalkulasi kinerja awal 
6. Laporan pembuatan gambar teknis (engineering drawing) awal 
7. Hasil iterasi hasil desain awal 
8. Laporan optimasi hasil desain awal 
9. Laporan pelaksanaan dan penetapan konfigurasi desain rinci 
10. Laporan pelaksanaan perhitungan pendekatan awal, perhitungan analitik rinci, 

dan komputasi numerik 
11. Hasil penetapan konfigurasi pengujian 
12. Laporan pembuatan benda uji 
13. Laporan penetapan sistem penginderaan pengujian serta sistem perolehan 

dan pengolahan data 
14. Hasil operasi pengujian 
15. Hasil analisis data pengujian 
16. Laporan interpretasi hasil pengujian 
17. Hasil penetapan instrumentasi dan sasaran eksplorasi 
18. Laporan pelaksanaan eksplorasi 
19. Hasil analisis data eksplorasi 
20. Hasil interpretasi hasil eksplorasi 
21. Laporan penetapan instrumentasi dan sasaran observasi 
22. Laporan pelaksanaan observasi 
23. Hasil analisis data observasi 
24. Laporan interpretasi hasil obervasi 
25. Laporan penetapan instrumentasi dan sasaran pengukuran 
26. Laporan pelaksanaan pengukuran 



27. Hasil analisis data pengukuran 
28. Laporan interpretasi hasil pengukuran 
29. Laporan pelaksanaan perbaikan dan modifikasi produk 
30. Laporan pelaksanaan perawatan rutin, berkala, dan menyeluruh pada produk 
31. Laporan penetapan parameter kelayakan sistem teknologi 
32. Laporan pelaksanaan penyelidikan kesesuaian dengan parameter kelayakan 

sistem teknologi 
33. Laporan penetapan acuan studi banding sistem teknologi 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Perekayasa Pertama memiliki pengetahuan (yang diperoleh melalui 

program pendidikan sarjana atau yang setara dalam pengalaman, pelatihan, 
atau belajar sendiri) dasar tentang prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan 
profesional atau pekerjaan administratif, dan keterampilan dalam penerapan 
pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur 
dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 =125) 

Perekayasa Pertama memberikan tugas berkelanjutan atau tugas tertentu 
dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, batasan, 
kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas tugas. 
Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau yang 
tidak biasa, termasuk metode kerja yang disarankan atau saran pada sumber 
materi yang tersedia.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Perekayasa Pertama menggunakan prosedur yang ditetapkan dan 
sejumlah pedoman tersedia dalam melaksanakan pekerjaan. Perekayasa 
Pertama dapat menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. Ketika ada 
situasi dimana pedoman yang ada tidak dapat diterapkan atau terjadi 
penyimpangan dari pedoman yang diajukan, maka harus mengacu pada 
penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Perekayasa Pertama memiliki tugas yang melibatkan proses dan metode 
yang berbeda dan tidak berhubungan. Tindakan yang diambil harus dipilih dari 
berbagai macam alternatif. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Perekayasa Pertama memiliki pekerjaan meliputi pelaksanaan peraturan, 
regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau 
proyek dengan ruang lingkup yang lebih khas. Hasil kerja Perekayasa 
mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau 
pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Perekayasa Pertama memiliki hubungan kerja dengan pegawai di dalam 
lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. 

 
 



G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Tujuan hubungan dari Perekayasa Pertama adalah untuk memperoleh, 

mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Perekayasa Pertama tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Perekayasa Pertama memiliki resiko pekerjaan dan ketidaknyamanan yang 
kecil dalam pelaksanaan tugasnya. 

 
  



 
HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 

 
Nama Jabatan : Perekayasa Pertama 
Unit Kerja  : Pusat Pengkajian Pengembangan Teknologi Keamanan Siber 
     dan Sandi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 

 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1280    

Kelas Jabatan 8  (1105 - 1350) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Kepala Pusat Pengkajian 

Pengembangan Teknologi Keamanan 
Siber dan Sandi 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Dra. Rr. Retno Artinah Suryandari) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan analisis dan perumusan tanggapan hukum terkait rancangan 
peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya sesuai dengan aturan 
yang berlaku untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan konsep usul prakarsa 

penyusunan peraturan perundang-undangan 
2. Mengumpulkan data dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan 

perundang-undangan dari unit teknis 
3. Mengumpulkan data sidang pembahasan dalam rangka penyusunan paling 

sedikit meliputi: program legislasi nasional/program penyusunan 
Rancangan PP, Perpres, Permen, Peraturan K/L, program legislasi 
daerah/program pembentukan Rancangan Perda, penetapan prioritas 
tahunan 

4. Mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan naskah akademik 
5. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan rancangan peraturan 

perundang-undangan 
6. Merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I 
7. Mengumpulkan dan merumuskan data dalam rangka pengharmonisasian, 

pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-
undangan 

8. Mengumpulkan data yang akan dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan 
Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

9. Mengumpulkan data dalam rangka mengevaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah yang dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri/Gubernur 

10. Mengumpulkan data dalam rangka memberikan tanggapan dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan 

11. Merumuskan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat 
kesulitan I 

12. Menyusun notula/risalah rapat dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan, perjanjian/persetujuan/kontrak internasional, MoU, atau kontrak 
nasional/PKS, pengujian peraturan perundang-undangan 

13. Mengumpulkan data dalam rangka kajian atau evaluasi peraturan 
perundang-undangan 

14. Merumuskan kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan tingkat 
kesulitan I 

15. Mengumpulkan data dalam rangka memberikan konsultasi langsung 
terhadap produk hukum daerah dan permasalahan hukum di daerah 

16. Mengumpulkan data dalam rangka pemetaan produk hukum daerah 
17. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Surat Edaran, 

Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/ 



Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah 
Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 

18. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan 
perjanjian/persetujuan/kontrak internasional 

19. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan kontrak nasional/MoU/PKS 
20. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan keterangan/kesimpulan 

Pemerintah/DPR atas permohonan uji materiil UU terhadap UUD RI di 
MK/MA serta gugatan dan jawaban gugatan PETUN 

21. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan somasi dan/atau legal  
opinion 

22. Mengumpulkan data dalam rangka memberikan mediasi langsung bagi 
pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan hukum 

23. Menyusun laporan hasil mediasi 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan, kesesuaian dan kelengkapan data yang dibutuhkan dalam 

penyusunan peraturan perundang-undangan 
2. Kesesuaian dan kevalidan hasil analisis dan penyusunan 

tanggapan/rancangan/kajian/evaluasi peraturan perundang-undangan 
tingkat kesulitan I 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Rekap data dalam rangka menyiapkan konsep usul prakarsa penyusunan 
peraturan perundang-undangan 

2. Rekap data dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan perundang-
undangan dari unit teknis 

3. Rekap data sidang pembahasan dalam rangka penyusunan 
4. Rekap data dalam rangka menyiapkan naskah akademik 
5. Rekap data dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan 
6. Rancangan atau konsep peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I 
7. Konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 

rancangan peraturan perundang-undangan 
8. Rekap data yang akan dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan 

Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
9. Rekap data dalam rangka mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah yang 

dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri/Gubernur 
10. Rekap data dalam rangka memberikan tanggapan dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan 
11. Konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat 

kesulitan I 
12. Konsep notula/risalah rapat 
13. Rekap data dalam rangka kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan 
14. Hasil kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I 
15. Rekap data dalam rangka memberikan konsultasi langsung terhadap produk 

hukum daerah dan permasalahan hukum di daerah 
16. Rekap data dalam rangka pemetaan produk hukum daerah 
17. Rekap data dalam rangka penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan 

Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk 



Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah 
Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 

18. Rekap data dalam rangka penyusunan perjanjian/persetujuan/kontrak 
internasional 

19. Rekap data dalam rangka penyusunan kontrak nasional/MoU/PKS 
20. Rekap data dalam rangka penyusunan keterangan/kesimpulan 

Pemerintah/DPR atas permohonan uji materiil UU terhadap UUD RI di MK/MA 
serta gugatan dan jawaban gugatan PETUN 

21. Rekap data dalam rangka penyusunan somasi dan/atau legal  opinion 
22. Rekap data dalam rangka memberikan mediasi langsung bagi pihak yang 

memerlukan terkait dengan permasalahan hukum 
23. Konsep laporan hasil mediasi 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama memiliki 
pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan sarjana atau yang setara, meliputi 
pengetahuan dasar tentang prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan 
administratif dan keterampilan dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk 
melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Pada jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama 
diberikan tugas berkelanjutan atau tugas tertentu dengan mengindikasikan 
secara umum apa yang harus diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas 
yang diharapkan, batas waktu dan prioritas tugas. Penyelia memberikan 
tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau yang tidak biasa, termasuk 
metode kerja yang disarankan atau saran pada sumber materi yang tersedia.   
Penyusun Peraturan Perundang-undangan Pertama menggunakan inisiatif 
dalam melaksanakan tugas yang berulang secara mandiri tanpa instruksi 
spesifik, tetapi melaporkan deviasi, masalah, dan situasi yang tidak lazim yang 
tidak dicakup dalam instruksi kepada penyelia untuk membuat keputusan atau 
meminta bantuan. Penyelia menjamin bahwa pekerjaan yang telah selesai dan 
metode yang digunakan adalah secara teknik akurat dan memenuhi instruksi 
atau prosedur yang ada. Tinjauan pekerjaan meningkat sesuai dengan tugas 
yang lebih sulit dan pegawai tidak melaksanakan tugas yang sama 
sebelumnya.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama menggunakan 
prosedur yang sudah ditetapkan dan sejumlah pedoman telah tersedia. 
Penyusun Peraturan Perundang-undangan Pertama dapat menentukan 
alternatif yang ada untuk digunakan. Ketika ada situasi dimana pedoman yang 
ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang 
diajukan harus mengacu pada arahan penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Pekerjaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama mencakup 
berbagai tugas yang melibatkan proses dan metode yang berbeda dan tidak 
berhubungan. Keputusan mengenai apa yana harus dilakukan, tergantung 



pada analisa subjek, fase, atau persoalan yang terlibat dalam setiap tugas, atau 
tindakan yang diambil harus dipilih dari berbagai macam alternatif. Pekerjaan 
melibatkan kondisi dan elemen yang harus diidentifikasi dan dianalisa untuk 
melihat hubungan timbal balik. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama yaitu 
melaksanakan peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan 
bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih spesifik. 
Hasil kerja Penyusun Peraturan Perundang-undangan Pertama mempengaruhi 
keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama memiliki hubungan 
kerja dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit 
organisasi. Tujuan hubungan adalah koordinasi penyusunan dan pengumpulan 
dokumen mengenai bidang tugas kerja unit yang berada di luar organisasi. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama 
memiliki hubungan kerja untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan 
fakta atau informasi terkait bidang tugas dengan pegawai di dalam lembaga 
yang sama tetapi di luar unit organisasi. Fakta atau informasi bervariasi dari 
yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama bersifat 
menetap dan tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan pekerjaan. Penyusun dapat duduk dengan nyaman untuk 
melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin kadang-kadang berjalan, 
berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti kertas, buku atau bagian 
yang kecil; atau mengendarai mobil. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama bersifat 
menetap dan tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan pekerjaan. Penyusun dapat duduk dengan nyaman untuk 
melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin kadang-kadang berjalan, 
berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti kertas, buku atau bagian 
yang kecil; atau mengendarai mobil. Penyusun Peraturan Perundang-
undangan Pertama memiliki resiko pekerjaan fisik yang kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1280 

  

  

Kelas Jabatan 8   (1105-1350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretraris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, 
manajemen kontrak dan manajemen informasi aset sesuai dengan peraturan yang 
ada untuk mendukung kebutuhan organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan pengadaan barang/jasa (barang, 

jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya) termasuk dokumen 
pendukungnya untuk tingkat dasar 

2. Melaksanakan survey harga pasar, mengkaji dan menganalisis kewajaran 
harga untuk setiap item untuk tingkat dasar 

3. Menyusun Rencana Anggaran Biaya untuk tingkat dasar 
4. Menyiapkan dokumen perencanaan pengelolaan pekerjaan pengadaan, 

pekerjaan swakelola, dan data dan informasi pengadaan  barang/jasa untuk 
tingkat dasar 

5. Melakukan koordinasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan perencanaan 
tingkat dasar dan menyusun pelaporannya 

6. Melakukan tata kelola penataan dokumen pengadaan barang/jasa untuk 
tahapan perencanaan tingkat dasar 

7. Melakukan evaluasi kinerja untuk tahapan perencanaan tingkat dasar dan 
menyusun pelaporannya 

8. Melakukan revisi pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk tingkat dasar 
9. Melakukan finalisasi perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa setelah 

ada persetujuan dari PA/KPA untuk tingkat dasar 
10. Memeriksa spesifikasi barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, jasa 

konsultansi yang akan diadakan untuk tingkat dasar 
11. Menyiapkan penyusunan dokumen kontrak pengadaan barang/jasa untuk 

tingkat dasar 
12. Menyusun HPS sesuai spesifikasi dan harga pasar untuk tingkat dasar 
13. Melakukan pemilihan dan penetapan metode penilaian kualifikasi penyedia 

barang/jasa untuk tingkat dasar 
14. Mengelola pelaksanaan pembukaan dokumen kualifikasi dan penawaran 

dengan metode tertentu untuk tingkat dasar 
15. Mengelola pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk tingkat dasar 

menggunakan metode tertentu 
16. Melaksanakan penandatanganan kontrak (e-procurement) untuk tingkat 

dasar 
17. Melakukan koordinasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan pemilihan 

penyedia tingkat dasar dan menyusun pelaporannya 
18. Menetapkan dan meneliti jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka 

untuk tingkat dasar 



19. Membuat tim Teknis/ Kelompok Kerja sesuai dengan kebutuhan untuk 
tingkat dasar 

20. Mengelola program manejemen mutu dan program manajemen resiko 
pengadaan barang/jasa untuk tingkat dasar 

21. Mengelola pelaksanaan kegiatan terkait jaminan kontrak dan sertifikat 
garansi untuk tingkat dasar 

22. Mengelola penanganan terjadinya kegagalan teknis dan perbedaan / 
perselisihan pelaksanaan kontrak yang mengakibatkan pemutusan kontrak 
pengadaan barang/jasa sebelum masa kontrak berakhir untuk tingkat dasar 

23. Mengelola pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan swakelola oleh 
Penanggung jawab Anggaran/instansi Pemerintah Lain Pelaksana 
Swakelola / Kelompok Masyarakat untuk tingkat dasar 

24. Melakukan tata kelola penataan dokumen pengadaan barang/jasa untuk 
tahapan manajemen informasi asset tingkat dasar 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketelitian dalam membuat perencanaan barang/jasa tingkat dasar 
2. Ketepatan dalam memilih penyedia barang/jasa tingkat dasar 
3. Kemampuan mengelola manajemen kontrak tingkat dasar 
4. Kemampuan mengelola manajemen aset terkait pengadaan tingkat dasar 
 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen rencana kebutuhan pengadaan barang/jasa (barang, jasa konstruksi, 

jasa konsultan, dan jasa lainnya) termasuk dokumen pendukungnya untuk 
tingkat dasar 

2. Laporan survey harga pasar, mengkaji dan menganalisis kewajaran harga 
untuk setiap item untuk tingkat dasar 

3. Rencana Anggaran Biaya untuk tingkat dasar 
4. Dokumen perencanaan pengelolaan pekerjaan pengadaan, pekerjaan 

swakelola, dan data dan informasi pengadaan barang/jasa untuk tingkat dasar 
5. Laporan koordinasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan perencanaan 

tingkat dasar 
6. Dokumen tata kelola pengadaan barang/jasa untuk tahapan perencanaan 

tingkat dasar 
7. Laporan evaluasi kinerja untuk tahapan perencanaan tingkat dasar dan 

menyusun pelaporannya 
8. Dokumen revisi pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk tingkat dasar 
9. Laporan finalisasi perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa setelah ada 

persetujuan dari PA/KPA untuk tingkat dasar 
10. Dokumen spesifikasi barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, jasa 

konsultansi yang akan diadakan untuk tingkat dasar 
11. Dokumen kontrak pengadaan barangt/jasa untuk tingkat dasar 
12. HPS untuk tingkat dasar 
13. Metode penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa untuk tingkat dasar 

ditetapkan 
14. Laporan pelaksanaan pembukaan dokumen kualifikasi dan penawaran dengan 

metode tertentu untuk tingkat dasar 
15. Laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk tingkat dasar 
16. Dokumen kontrak (e-procurement) untuk tingkat dasar 



17. Laporan koordinasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan pemilihan penyedia 
tingkat dasar dan menyusun pelaporannya 

18. Jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka untuk tingkat dasar ditetapkan 
19. Tim Teknis/ Kelompok Kerja sesuai dengan kebutuhan untuk tingkat dasar 

dibentuk 
20. Laporan program manejemen mutu dan program manajemen resiko 

pengadaan barang/jasa untuk tingkat dasar 
21. Laporan pelaksanaan pengelolaan pelaksanaan kegiatan terkait jaminan 

kontrak dan sertifikat garansi untuk tingkat dasar 
22. Laporan penanganan terjadinya kegagalan teknis dan perbedaan / perselisihan 

pelaksanaan kontrak yang mengakibatkan pemutusan kontrak pengadaan 
barang/jasa sebelum masa kontrak berakhir untuk tingkat dasar 

23. Laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan swakelola oleh 
Penanggung jawab Anggaran/instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola / 
Kelompok Masyarakat untuk tingkat dasar 

24. Dokumen tata kelola dokumen pengadaan barang/jasa untuk tahapan 
manajemen informasi asset tingkat dasar. 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pertama memiliki 

pengetahuan yang diperoleh melalui program pendidikan sarjana atau yang 
setara terkait dasar tentang prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan 
pengelolaan pengadaan barang dan jasa. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama diberikan tugas 
terkait pengadaan barang dan jasa dengan mengindikasikan secara umum apa 
yang harus diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, 
batas waktu dan prioritas tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi 
untuk tugas baru, sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode kerja yang 
disarankan atau saran pada sumber materi yang tersedia. Pegawai 
menggunakan inisiatif dalam melaksanakan tugas yang berulang secara 
mandiri tanpa instruksi spesifik, tapi melaporkan deviasi, masalah, dan situasi 
yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam instruksi kepada penyelia untuk 
membuat keputusan atau meminta bantuan.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama menggunakan prosedur 
yang sudah ditetapkan dan sejumlah pedoman telah tersedia. Pegawai dapat 
menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. Ketika ada situasi dimana 
pedoman yang ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari 
pedoman yang diajukan harus mengacu pada arahan penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama memiliki tugas yang 
mencakup langkah, proses, atau metode yang berhubungan dengan pegadaan 
barang dan jasa. Ia harus mengetahui apa yang harus dilakukan, mencakup 
berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali 
keberadaan dan perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah 



dapat dikenali. Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat adalah 
berbeda tergantung pada sumber informasi, cara mendapatkan informasi 
(transaksi), atau perbedaan sifat faktual lainnya. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama 
meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu tentang 
pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang merupakan bagian dari suatu 
tugas pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Hasil kerja atau jasa 
mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau 
pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama memiliki 
hubungan kerja dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar 
unit organisasi. Pegawai yang dihubungi biasanya berbeda dalam fungsi, misi, 
dan jenis kerja, antara lain perwakilan dari berbagai tingkat dalam suatu 
lembaga. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama 
adalah untuk merencanakan, mengkoordinasikan, atau mengarahkan 
pekerjaan atau untuk memecahkan masalah dengan mempengaruhi atau 
memotivasi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan yang 
pada dasarnya mempunyai sikap bekerjasama. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama memiliki risiko 
pekerjaan yang kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1280 

  

  

Kelas Jabatan 8   (1105-1350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretraris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Penerjemah Pertama 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menerjemahkan naskah kerjasama, dan dokumen lain  berbahasa asing ke 
dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya dengan cara menerima, mempelajari, 
menyusun, menyalin, menyimpan, dan menggandakan sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku agar mudah dipahami dan menghasilkan terjemahan yang 
diperlukan sebagai bahan pendukung kebijakan pimpinan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Membuat perencanaan kegiatan penerjemah tulis maupun lisan 
2. Mengumpulkan, menyeleksi, dan menentukan bahan-bahan yang akan 

diterjemahkan secara tertulis maupun lisan 
3. Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung bahan yang akan 

diterjemahkan secara tertulis maupun lisan 
4. Menerjemahkan surat/pidato/laporan, materi, karya ilmiah, buku, produk 

hukum, teks, atau rekaman audio baik untuk pers maupun yang tidak 
dipublikasikan secara tertulis maupun lisan 

5. Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka 
persiapan suatu pertemuan internasional dan/atau mendampingi kunjungan 
tamu yang memerlukan penerjemahan baik lisan maupun tertulis 

6. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 
rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

7. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan perencanaan kegiatan penerjemah tulis maupun lisan 
2. Keakuratan bahan-bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis 

maupun lisan 
3. Ketepatan referensi pendukung bahan yang akan diterjemahkan secara 

tertulis maupun lisan 
4. Keakuratan hasil terjemahan surat/pidato/laporan, materi, karya ilmiah, 

buku, produk hukum, teks, atau rekaman audio baik untuk pers maupun 
yang tidak dipublikasikan secara tertulis maupun lisan 

5. Ketepatan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka 
persiapan suatu pertemuan internasional dan/atau mendampingi 
kunjungan tamu yang memerlukan penerjemahan baik lisan maupun 
tertulis 

6. Keakuratan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 
rencana strategis dan arahan pimpinan 

7. Keakuratan laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP 



 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. dokumen perencanaan kegiatan penerjemah tulis maupun lisan 
2. laporan hasil seleksi bahan-bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis 

maupun lisan 
3. dokumen referensi pendukung bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis 

maupun lisan 
4. dokumen hasil terjemahan surat/pidato/laporan, materi, karya ilmiah, buku, 

produk hukum, teks, atau rekaman audio baik untuk pers maupun yang tidak 
dipublikasikan secara tertulis maupun lisan 

5. Laporan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka persiapan 
suatu pertemuan internasional dan/atau mendampingi kunjungan tamu yang 
memerlukan penerjemahan baik lisan maupun tertulis 

6. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

7. Laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Penerjemah Pertama harus memiliki pengetahuan bahasa yang diperoleh 

melalui program pendidikan sarjana dasar, dan memiliki sertifikat keahlian 
bahasa yang diakui oleh lembaga tertentu. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Penyelia memberikan tugas berkelanjutan atau tugas tertentu kepada 
Penerjemah Pertama dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus 
diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu 
dan prioritas tugas kepada Penerjemah Pertama. Penyelia memberikan 
tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau yang tidak biasa, termasuk 
metode kerja yang disarankan atau saran pada sumber materi yang tersedia. 
Pegawai menggunakan inisiatif dalam melaksanakan tugas yang berulang 
secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tapi melaporkan deviasi, masalah, dan 
situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam instruksi kepada penyelia 
untuk membuat keputusan atau meminta bantuan. Penyelia menjamin bahwa 
pekerjaan penerjemah yang telah selesai dan metode yang digunakan adalah 
secara teknik akurat dan memenuhi instruksi atau prosedur yang ada. Tinjauan 
pekerjaan meningkat sesuai dengan tugas yang lebih sulit dan pegawai tidak 
melaksanakan tugas yang sama sebelumnya.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Prosedur melaksanakan pekerjaan Penerjemah Pertama ditetapkan dalam 
sejumlah pedoman tersedia. Pegawai mengunakan dan prosedur yang paling 
tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil 
pertimbangan dalam memilih pedoman atau referensi. Penerjemah Pertama 
dapat menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. Situasi dimana 
pedoman yang ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari 
pedoman yang diajukan harus mengacu pada penyelia. 

. 



D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 
Pekerjaan Penerjemah Pertama mencakup berbagai tugas yang melibatkan 

proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan meliputi 
menerjemahkan naskah kerjasama, dan dokumen lain  berbahasa asing ke 
dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya dengan cara menerima, mempelajari, 
menyusun, menyalin, menyimpan, dan menggandakan. Keputusan mengenai 
apa yang harus dilakukan, tergantung pada analisa subjek, fase, atau 
persoalan yang terlibat dalam setiap tugas, atau tindakan yang diambil harus 
dipilih dari berbagai macam alternatif. Pekerjaan melibatkan kondisi dan 
elemen yang harus diidentifikasi dan dianalisa untuk melihat hubungan timbal 
balik. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Penerjemah Pertama meliputi hasil kerja atau jasa 
mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau 
pelayanan penerjemahan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Hubungan Penerjemah Pertama dengan personal atau jabatan dalam satu 
organisasi seperti dengan atasan, rekan kerja, pimpinan tertinggi, dalam 
pekerjaan biasa ataupun pekerjaan di luar pada forum terbuka. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Penerjemah Pertama adalah untuk menghasilkan 
terjemahan yang diperlukan sebagai bahan pendukung kebijakan pimpinan. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Penerjemah Pertama adalah menetap. Pegawai dapat duduk 
dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin 
kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti 
kertas, buku atau bagian yang kecil. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Penerjemah Pertama tidak membawa resiko dan 
ketidaknyamanan setiap hari. Situasi kerja cukup terang, tidak panas, dan 
cukup ventilasi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Penerjemah Pertama 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1280 

  

  

Kelas Jabatan 8   (1105-1350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretraris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Peneliti Pertama 
Unit Kerja  : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Jabatan ini berperan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penelitian secara 
penuh berdasarkan rencana yang tertuang dalam rencana kegiatan atau sub 
kegiatan serta membantu pembuatan laporan hasil penelitian 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku penerbit internasional 

dan nasional. 
2. Membuat karya ilmiah ,bagian dari buku penerbit internasional dan 

nasional. 
3. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam jurnal ilmiah internasional dan 

nasional terakreditasi 
4. Membuat Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam proceeding pertemuan 

ilmiah internasional dan nasional; 
5. Membuat karya tulis ilmiah dalam majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi 
6. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran 

ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah internasional 
7. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran 

ilmiah terbit dalam majalah ilmiah tidak terakreditasi 
8. Membuat karya ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak/belum 

dipublikasikan 
9. Menciptakan prototype/desain,konsep pengamanan siber dan sandi yang 

dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat/stakeholder dan memperoleh 
pengakuan dari LIPI 

10. Mendapatkan paten yang sudah termasuk dalam daftar paten yang disetujui 
11. Menulis makalah iptek dalam kerangka pemasyarakatan hasil penelitian 

dalam buku/majalah ilmiah yang tidak terakreditasi/majalah semi populer 
12. Melaksanakan tugas memimpin kelompok peneliti dan terlibat langsung 

dalam penelitian 
13. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Melaksanakan kegiatan penelitian 
2. Menyusun Karya Tulis Ilmiah 
3. Meningkatkan kapasitas kepakaran sesuai dengan bidang ilmu 
4. Keakuratan hasil terjemahan surat/pidato/laporan, materi, karya ilmiah, 

buku, produk hukum, teks, atau rekaman audio baik untuk pers maupun 
yang tidak dipublikasikan secara tertulis maupun lisan 

5. Ketepatan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka 
persiapan suatu pertemuan internasional dan/atau mendampingi 



kunjungan tamu yang memerlukan penerjemahan baik lisan maupun 
tertulis 

6. Keakuratan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 
rencana strategis dan arahan pimpinan 

7. Keakuratan laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Karya tulis ilmiah 
2. Dokumen karya ilmiah, bagian dari buku penerbit internasional dan nasional. 
3. Dokumen karya tulis ilmiah yang terbit dalam jurnal ilmiah internasional dan 

nasional terakreditasi 
4. proceeding pertemuan ilmiah internasional dan nasional yang memuat karya 

tulis ilmiah 
5. Majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi yang memuat hasil karya tulis 

ilmiah 
6. Majalah ilmiah internasional yang memuat makalah/komunikasi pendek hasil 

penelitian atau hasil pemikiran ilmiah 
7. Majalah ilmiah tidak terakreditasi yang memuat makalah/komunikasi pendek 

hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah 
8. Makalah yang diajukan dalam pertemuan ilmiah organisasi penelitian yang 

diikuti oleh minimal tiga instansi 
9. Prototype/desain,konsep pengamanan siber dan sandi 
10. hak paten yang sudah termasuk dalam daftar paten yang disetujui 
11. Buku/majalah ilmiah yang tidak terakreditasi/majalah semi populer yang berisi 

tentang makalah iptek dalam kerangka pemasyarakatan hasil penelitian 
12. Laporan pelaksanaan kegiatan kelompok peneliti 

 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Peneliti Pertama memiliki kompetensi pengetahuan minimal yang harus 
dipenuhi adalah : 1. Menguasai teknik penelusuran kepustakaan. 2. Menguasai 
teknik pengumpulan data 3. Menguasai teknik pengolahan data 4. Menguasai 
teknik penulisan ilmiah. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Peneliti Pertama bekerja dibawah arahan/bimbingan peneliti madya/peneliti 
utama dalam pelaksanaan litbang.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Prosedur melaksanakan pekerjaan Penerjemah Pertama ditetapkan dalam 
sejumlah pedoman tersedia. Pegawai mengunakan dan prosedur yang paling 
tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil 
pertimbangan dalam memilih pedoman atau referensi. Penerjemah Pertama 
dapat menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. Situasi dimana 
pedoman yang ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari 
pedoman yang diajukan harus mengacu pada penyelia. 

. 
 
 



D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 
. Peneliti Pertama melakukan pekerjaan teknis penelitian berdasarkan 

proposal penelitian; 2. Peneliti Pertama membutuhkan informasi tambahan dari 
peneliti madya/utama (Kakelti) apabila menemui kendala dalam teknis 
penelitian 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Peneliti Pertama melaksanakan tugas rutin penelitian baik berupa survei 
lapangan atau skala laboratorium sesuai dengan proposal (KUK/KAK) 
penelitian; 2. Peneliti Pertama mengumpulkan data-data hasil penelitian untuk 
kemudian dianalisa lebih lanjut bersama pejabat fungsional pada level 
diatasnya; 3. Hasil kerja mendukung proses penelitian selanjutnya yang 
berlaku khusus di internal kelompok peneliti terkait. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Peneliti Pertama memiliki : 1. Hubungan mencakup lingkup peneliti pada 
kelompok peneliti yang terkait; 2. Hubungan dengan pegawai pada institusi lain 
yang terkait dengan penyediaan data penelitian. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Peneliti Pertama memiliki hubungan yang dilakukan untuk memberikan dan 
menerima informasi khususnya untuk memperoleh/mengklarifikasi data 
penelitian; serta memberikan data dan informasi terkait penelitian yang 
dikerjakan. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Peneliti Pertama adalah menetap. Pegawai dapat duduk dengan 
nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin kadang-
kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti kertas, 
buku atau bagian yang kecil. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Peneliti pertama tidak memiliki resiko pekerjaan. 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Peneliti Pertama 
Unit Kerja  : Pusat Pengkajian dan Pengembangan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1280 

  

  

Kelas Jabatan 8   (1105-1350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala Puskajibang 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

(Dra. Rr. Retno Artinah Suryandari.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Auditor Ahli Pertama 
Unit Kerja  : Inspektorat 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan rencana, kebijakan, pelaksanaan, kajian, dan laporan program 
pengawasan, audit keuangan dan kinerja organisasi sesuai peratauran yang 
berlaku 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan rencana induk, rencana kerja, kebijakan, dan pedoman 

pengawasa tahunan sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mengawasi 
program kerja organisasi supaya terhindar dari KKN 

2. Menyiapkan dan melakukan pemutakhiran petunjuk pelaksanaan (juklak) 
dan atau petunjuk teknis (juknis) pengawasan sesuai aturan yang berlaku 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

3. Menyiapkan penyusunan ukuran kinerja di bidang pengawasan sesuai 
ketentuan yang ada supaya kinerja di bidang pengawasan dapat berjalan 
optimal 

4. Menyiapkan laporan akuntabilitas dan hasil pengawasan sesuai aturan 
yang berlaku sebagai bahan laporan kepada atasan 

5. Menyiapkan kajian laporan hasil pengawasan dan audit akuntabilitas sesuai 
kebijakan yang ada untuk menghasilkan program yang lebih baik 

6. Menyiapkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan akuntan sesuai 
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

7. Menyiapkan audit khusus, audit akuntabilitas, audit keuangan dan atau 
ketaatan sesuai aturan yang berlaku sebagai fungsi pengendalian program 
organisasi 

8. Menyiapkan pengujian dan penilaian dokumen  sesuai aturan yang berlaku 
9. Menyiapkan pengkajian sistem pengendalian manajemen obyek 

pengawasan sesuai kebutuhan organisasi supaya menghasilkan sistem 
yang lebih baik 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kualitas program rencana pengawasan tahunan organisasi 
2. Kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan keuangan dan 

program organisasi 
3. Kesesuaian dan kevalidan hasil audit dan pengawasan program dan 

keuangan organisasi 
4. Kelancaran proses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan 

Ganti Rugi (TP/TGR). 
5. Kualitas program rencana pengawasan tahunan organisasi 
6. Kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan keuangan dan 

program organisasi 
7. Kesesuaian dan kevalidan hasil audit dan pengawasan program dan 

keuangan organisasi 



 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen rencana induk, rencana kerja, kebijakan, dan pedoman pengawasa 
tahunan 

2. Dokumen petunjuk pelaksanaan (juklak) dan atau petunjuk teknis (juknis) 
pengawasan 

3. Dokumen ukuran kinerja di bidang pengawasan 
4. Laporan akuntabilitas dan hasil pengawasan 
5. Hasil kajian laporan hasil pengawasan dan audit akuntabilitas 
6. Laporan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan akuntan 
7. Laporan kegiatan audit khusus, audit akuntabilitas, audit keuangan dan atau 

ketaatan 
8. Hasil pengujian dan penilaian dokumen 
9. Hasil kajian sistem pengendalian manajemen obyek pengawasan 
10. Laporan proses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 

(TP/TGR). 
11. Laporan kegiatan kesaksian dalam peradilan kasus hasil pengawasan 

 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Auditor Ahli Pertama memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan 
sarjana atau yang setara, meliputi pengetahuan dasar tentang prinsip, konsep, 
dan metodologi pekerjaan pengawasan dan pemeriksaan serta keterampilan 
dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, 
atau prosedur pengawasan dan pemeriksaan. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Auditor Ahli Pertama diberikan tugas berkelanjutan atau tugas tertentu 
dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, batasan, 
kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas tugas. 
Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau yang 
tidak biasa, termasuk metode pengawasan dan pemeriksaan yang disarankan. 
Auditor Ahli Pertama menggunakan inisiatif dalam melaksanakan tugas yang 
berulang secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tetapi melaporkan deviasi, 
masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam instruksi 
kepada penyelia untuk membuat keputusan atau meminta bantuan. Penyelia 
menjamin bahwa pekerjaan yang telah selesai dan metode yang digunakan 
adalah secara teknik akurat dan memenuhi instruksi atau prosedur yang ada.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Auditor Ahli Pertama menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan dan 
sejumlah pedoman telah tersedia. Auditor dapat menentukan alternatif yang 
ada untuk digunakan. Ketika ada situasi dimana pedoman yang ada tidak dapat 
diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus 
mengacu pada arahan penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Auditor Ahli Pertama memiliki tugas yang mencakup langkah, proses, atau 
metode yang berhubungan dengan pengawasan dan pemeriksaan. Ia harus 



mengetahui apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan 
yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan perbedaan 
diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali. Tindakan yang 
diambil atau respons yang dibuat adalah berbeda tergantung pada sumber 
informasi, cara mendapatkan informasi (transaksi), atau perbedaan sifat faktual 
lainnya 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Auditor Ahli Pertama yaitu melaksanakan peraturan, regulasi, atau prosedur 
pengawasan dan pemeriksaan yang merupakan bagian dari suatu tugas atau 
proyek dengan ruang lingkup yang lebih spesifik. Hasil kerja Auditor Ahli 
Pertama mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses 
pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Auditor Ahli Pertama memiliki hubungan kerja dengan pegawai di dalam 
lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Tujuan hubungan adalah 
koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Auditor Ahli Pertama adalah koordinasi kegiatan 
pengawasan dan pemeriksaan kepada pegawai yang berada di luar unit 
organisasi adalah untuk memberikan fakta atau informasi tentang hasil 
kegiatan tersebut kepada pegawai dalam unit organisasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Auditor Ahli Pertama bersifat menetap dan tidak ada persyaratan 
fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Auditor Ahli Pertama memiliki resiko pekerjaan fisik yang kecil. 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Auditor Ahli Pertama 
Unit Kerja  : Inspektorat 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1205 

  

  

Kelas Jabatan 8   (1105-1350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Inspektur 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

(Christyanto Noviantoro, S.H., M.H) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Auditor Terampil Penyelia 
Unit Kerja  : Inspektorat 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan bahan dan data perumusan kebijakan dan pedoman bidang 
pengawasan, dan membantu pelaksanaan audit oleh auditor ahli pada instansi 
pemerintah 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang 

dalam audit kinerja 
2. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang 

dalam audit atas aspek keuangan tertentu 
3. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang 

dalam audit untuk tujuan tertentu 
4. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang 

dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi 
5. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang 

dalam kegiatan evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain 
6. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang 

dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, 
pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan 

7. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang 
dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, 
pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan dan kevalidan hasil pelaksanaan pengawasan baik audit 

kinerja. Audit keuangan atau audit tujuan tertentu 
2. Kelengkapan dan kevalidan hasil pelaksanaan pengawasan baik audit 

tujuan tertentu, audit khusus, atau audit dalam rangka kegiatan evaluasi, 
reviu, pemantauan, dan pengawasan lain 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang 
dalam audit kinerja 

2. Laporan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang 
dalam audit atas aspek keuangan tertentu 

3. Laporan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang 
dalam audit untuk tujuan tertentu 

4. Laporan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang 
dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi; 

5. Laporan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang 
dalam kegiatan evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain 



6. Laporan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang 
dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, 
pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan 

7. Laporan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang 
dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, 
pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan 
 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 550) 
Auditor Terampil Penyelia memiliki pengetahuan tentang sejumiah 

peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak 
standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Auditor Terampil Penyelia memberikan tugas dengan tujuan, prioritas, dan 
batas waktu yang ditentukan, dan membantu pegawai pada situasi yang tidak 
lazim dan belum ada contoh yang jelas. Auditor merencanakan dan 
melaksanakan langkah-langkah yang sesuai dan menangani masalah dan 
deviasi pekerjaan sesuai dengan instruksi, kebijakan, latihan sebelumnya, atau 
praktek yang berlaku.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Auditor Terampil Penyelia menggunakan prosedur yang ditetapkan dan 
sejumlah pedoman tersedia dalam melaksanakan pekerjaan. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Auditor Terampil Penyelia memiliki pekerjaan yang mencakup berbagai 
tugas yang melibatkan proses dan metode yang berbeda dan tidak 
berhubungan 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Auditor Terampil Penyelia meliputi pelaksanaan peraturan, 
regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau 
proyek dengan ruang lingkup yang lebih khas. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Auditor Terampil Penyelia memiliki hubungan dengan pegawai di dalam 
lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Auditor Terampil Penyelia adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
 
 



H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Auditor Terampil Penyelia tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 
 

I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 
Auditor Terampil penyelia memiliki lingkungan kerja membawa resiko dan 

ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan tindakan pencegahan 
keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang rapat dan 
pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan umum, antara lain 
penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari licin 
dan jatuh, pengamatan peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Auditor Terampil Penyelia 
Unit Kerja  : Inspektorat 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1230 

  

  

Kelas Jabatan 8   (1105-1350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Inspektur 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

(Christyanto Noviantoro, S.H., M.H) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Asesor SDM Aparatur Pertama 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial, yang meliputi 
perencanaan, penyiapan bahan, pelaksanaan penilaian dengan menggunakan 
metode sederhana dan pemberian umpan balik secara tertulis, serta melakukan 
monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penilaian dan pemanfaatan hasil 
penilaian 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Merencanakan penilaian dengan membuat jadwal pelaksanaan penilaian 

dan jadwal tugas assessor untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
2. Mempersiapkan bahan untuk mengetahui substansi instansi seperti profil 

jabatan, bahan validasi, bahan wawancara 
3. Mempersiapkan bahan pembuatan simulasi untuk penilaian seperti matrik 

simulasi berdasarkan kompetensi dan konsep soal simulasi 
4. Mempersiapkan bahan untuk penilaian seperti riwayat hidup assesse, 

alat/bahan psikotes, formulir untuk bahan penilaian 
5. Melaksanakan penilaian dengan menggunakan metode sederhana seperti 

penilaian saat role play, presentasi, simulasi intray, proposal writing dan 
sebagainya 

6. Melaksanakan penilaian menggunakan metode sedang dan kompleks 
seperti psikotes 

7. Monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan hasil penilaian untuk 
mengetahui kekurangan hasil penilaian dan perbaikan kedepannya 

8. Melakukan pengembangan psikotes sesuai teori dan aturan yang ada 
supaya menghasilkan sistem psikotes lebih baik kedepannya 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan penilaian dengan membuat jadwal pelaksanaan penilaian dan 

jadwal tugas assessor 
2. Ketepatan bahan yang dicari 
3. Ketepatan bahan untuk penilaian simulasi 
4. Ketepatan bahan seperti riwayat hidup assesse 
5. Keobyektifan dalam penilaian 
6. Keobyektifan hasil penilaian dengan menggunakan metode sedang dan 

kompleks 
7. Kelancaran monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan hasil penilaian 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Draft jadwal pelaksanaan penilaian dan jadwal tugas assessor 
2. Bahan substansi profil jabatan, bahan validasi, dan bahan wawancara 
3. Bahan simulasi 
4. Bahan penilaian 



5. Laporan perilaku assesee 
6. Laporan penilaian assesee 
7. Hasil monitoring dan evaluasi 
8. Tools psikotes 

 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Assessor SDM Aparatur Pertama memiliki pengetahuan yang diperoleh dari 
pendidikan sarjana atau yang setara, meliputi pengetahuan dasar tentang 
prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan pengawasan dan pemeriksaan 
serta keterampilan dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk 
melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur pengawasan dan pemeriksaan. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Assessor SDM Aparatur Pertama diberikan tugas berkelanjutan atau tugas 
tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, 
batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas 
tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau 
yang tidak biasa, termasuk metode pengawasan dan pemeriksaan yang 
disarankan. Auditor Ahli Pertama menggunakan inisiatif dalam melaksanakan 
tugas yang berulang secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tetapi melaporkan 
deviasi, masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam 
instruksi kepada penyelia untuk membuat keputusan atau meminta bantuan. 
Penyelia menjamin bahwa pekerjaan yang telah selesai dan metode yang 
digunakan adalah secara teknik akurat dan memenuhi instruksi atau prosedur 
yang ada.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Assessor SDM Aparatur Pertama menggunakan prosedur yang sudah 
ditetapkan dan sejumlah pedoman telah tersedia. Auditor dapat menentukan 
alternatif yang ada untuk digunakan. Ketika ada situasi dimana pedoman yang 
ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang 
diajukan harus mengacu pada arahan penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Assessor SDM Aparatur Pertama memiliki tugas yang mencakup langkah, 
proses, atau metode yang berhubungan dengan pengawasan dan 
pemeriksaan. Ia harus mengetahui apa yang harus dilakukan, mencakup 
berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali 
keberadaan dan perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah 
dapat dikenali. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Assessor SDM Aparatur Pertama yaitu melaksanakan peraturan, regulasi, 
atau prosedur pengawasan dan pemeriksaan yang merupakan bagian dari 
suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih spesifik. Hasil kerja 
Auditor Ahli Pertama mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau 
akseptabilitas dari proses pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan. 

 



F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 
Assessor SDM Aparatur Pertama memiliki hubungan kerja dengan pegawai 

di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Tujuan hubungan 
adalah koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Assessor SDM Aparatur Pertama adalah koordinasi 
kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kepada pegawai yang berada di luar 
unit organisasi  adalah untuk memberikan fakta atau informasi tentang hasil 
kegiatan tersebut kepada pegawai dalam unit organisasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan  Assessor SDM Aparatur Pertama bersifat menetap dan tidak 
ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Assessor SDM Aparatur Pertama memiliki resiko pekerjaan fisik yang kecil. 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Assessor SDM Aparatur Pertama 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1205 

  

  

Kelas Jabatan 8   (1105-1350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama  

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Asisten Ahli 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Jabatan ini berperan untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melaksanakan melaksanakan perkuliahan dan membimbing, menguji serta 

menyelenggarakan pendidikan di lingkungan perguruan tinggi 
2. Melakukan dan memberikan Melakukan dan memberikan bimbingan 

mahasiswa seminar, praktek kerja lapangan, penyususnan skripsi 
mahasiswa 

3. Berperan sebagai ketua/ anggota penguji pada ujian akhir 
4. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dn kemahasiswaan 
5. Melakukan pengembangan progran kuliah dan bahan pengajaran 
6. Menyusun karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasi 

dalam jurnal ilmiah, seminar, koran, majalah, buku ilmiah baik tingkat 
nasional maupun internasional 

7. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 
rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelancaran perkuliahan dan bimbingan 
2. Ketepatan sebagai penguji tugas akhir 
3. Kelancaran pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan 

kemahasiswaan 
4. Ketepatan dan kelengkapan program kuliah 
5. Ketepatan dan kevalidan karya ilmiah 
6. Keakuratan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan 
7. Keakuratan laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan perkuliahan dan bimbingan 
2. Laporan pelaksanaan pengujian tugas akhir 
3. Laporan kegiatan pembinaan mahasiswa 
4. Pengembangan bahan kuliah dan pengajaaran 
5. Karya ilmiah 
6. KAK RAB 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Jabatan fungsional Asisten Ahli membutuhkan Pengetahuan (yang 
diperoleh melalui program pendidikan sarjana atau yang setara dalam 
pengalaman, pelatihan, atau belajar sendiri) dasar tentang prinsip, konsep, dan 
metodologi pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif, dan 
keterampilan dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan 
tugas, operasi, atau prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Penyelia memberikan tugas berkelanjutan atau tugas tertentu kepada 
asisten ahli dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus 
diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu 
dan prioritas tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, 
sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode kerja yang disarankan atau saran 
pada sumber materi yang tersedia.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Asisten Ahli menggunakan pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi 
semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Pekerjaan asisten ahli mencakup berbagai tugas yang melibatkan berbagai 
proses dan metode yang berbeda dan tidak saling berhubungan. Keputusan 
mengenai apa yang harus dilakukan, tergantung pada analisa subjek atau 
persoalan yang ada dalam setiap tugas, dengan kata lain tindakan yang diambil 
harus dipilih dari berbagai macam alternatif. Pekerjaan dari asisten ahli 
melibatkan kondisi dan elemen yang harus diidentifikasi dan dianalisa untuk 
melihat hubungan timbal balik 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Ruang lingkup Asisten Ahli adalah meliputi pelaksanaan peraturan, 
regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau 
proyek dengan ruang lingkup yang lebih has dan berdampak kepada hasil kerja 
atau jasa mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari 
proses atau pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Hubungan asisten ahli dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi 
di luar unit organisasi. Pegawai yang dihubungi biasanya berbeda dalam 
fungsi, misi, dan jenis kerja, antara lain perwakilan dari berbagai tingkat dalam 
suatu lembaga, seperti kantor pusat, kantor regional, kantor distrik atau kantor 
lapangan atau kantor pelaksana lainnya. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Asisten Ahli adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, 
atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut 
antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai 
dengan yang sangat teknis. 

 



H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Persyaratan Fisik Asisten Ahli termasuk pekerjaan yang dapat dilakukan 

dengan duduk atau berdiri dengan nyaman. Tidak ada persyaratan fisik khusus 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Asisten Ahli tidak memiliki resiko pekerjaan. 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Asisten Ahli 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1280 

  

  

Kelas Jabatan 8   (1105-1350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua STSN 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Hendrini, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pembinaan kearsipan sesuai dengan 
peraturan ketatalaksanaan kearsipan dan prosedur pengelolaan kearsipan untuk 
tertib administrasi kearsipan di lingkungan kerja BSSN 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pemantauan pengelolaan arsip statis 
2. Menyusun konsep pedoman penyusunan petunjuk kearsipan statis dan 

dinamis 
3. Menyusun konsep petunjuk penataan arsip statis 
4. Membuat daftar arsip inaktif yang akan diserahkan dan dimusnahkan 
5. Melakukan survei dalam rangka pengkajian dan pengembangan sistem 

kearsipan statis dan dinamis 
6. Melakukan survei dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan sistem 

klasifikasi arsip 
7. Merancang petunjuk teknis pengelolaan arsip statis dan dinamis 
8. Membuat proposal pengelolaan arsip elektronik 
9. Melakukan survei dalam rangka penyusunan naskah akademis peraturan 

perundang-undangan kearsipan 
10. Melakukan survei dalam rangka penelitian sistem kearsipan statis dan 

dinamis 
11. Memberikan penyuluhan kearsipan 
12. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

13. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Efektif dan Efisiensi metode pengolaan dan inventarisasi Arsip 
2. Ketersediaan dan Kebenaran Arsip dari suatu kegiatan yang telah 

dilakukan 
3. Keamanan dan Kesiapan Arsip yang telah diinventarisasikan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan pemantauan pengelolaan arsip statis 
2. konsep pedoman penyusunan petunjuk kearsipan statis dan dinamis 
3. Laporan konsep petunjuk penataan arsip statis 
4. Laporan daftar arsip inaktif yang akan diserahkan dan dimusnahkan 
5. Laporan survei dalam rangka pengkajian dan pengembangan sistem 

kearsipan statis dan dinamis 



6. Laporan survei dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan sistem 
klasifikasi arsip 

7. petunjuk teknis pengelolaan arsip statis dan dinamis 
8. proposal pengelolaan arsip elektronik 
9. Laporan survei dalam rangka penyusunan naskah akademis peraturan 

perundang-undangan kearsipan 
10. Laporan survei dalam rangka penelitian sistem kearsipan statis dan dinamis 
11. Kegiatan penyuluhan kearsipan 
12. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

13. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Arsiparis Ahli Pertama memiliki pengetahuan yang diperoleh dari 

pendidikan sarjana atau yang setara, meliputi pengetahuan dasar tentang 
prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan pengawasan dan pemeriksaan 
serta keterampilan dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk 
melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur pengawasan dan pemeriksaan. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Arsiparis Ahli Pertama diberikan tugas berkelanjutan atau tugas tertentu 
dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, batasan, 
kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas tugas. 
Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau yang 
tidak biasa, termasuk metode pengawasan dan pemeriksaan yang disarankan. 
Auditor Ahli Pertama menggunakan inisiatif dalam melaksanakan tugas yang 
berulang secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tetapi melaporkan deviasi, 
masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam instruksi 
kepada penyelia untuk membuat keputusan atau meminta bantuan. Penyelia 
menjamin bahwa pekerjaan yang telah selesai dan metode yang digunakan 
adalah secara teknik akurat dan memenuhi instruksi atau prosedur yang ada.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Arsiparis Ahli Pertama menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan dan 
sejumlah pedoman telah tersedia. Auditor dapat menentukan alternatif yang 
ada untuk digunakan. Ketika ada situasi dimana pedoman yang ada tidak dapat 
diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus 
mengacu pada arahan penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Arsiparis Ahli Pertama memiliki tugas yang mencakup langkah, proses, atau 
metode yang berhubungan dengan pengawasan dan pemeriksaan. Ia harus 
mengetahui apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan 
yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan perbedaan 
diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali. 

 
 



E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 
Arsiparis Ahli Pertama yaitu melaksanakan peraturan, regulasi, atau 

prosedur pengawasan dan pemeriksaan yang merupakan bagian dari suatu 
tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih spesifik. Hasil kerja Auditor 
Ahli Pertama mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari 
proses pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Arsiparis Ahli Pertama memiliki hubungan kerja dengan pegawai di dalam 
lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Tujuan hubungan adalah 
koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Arsiparis Ahli Pertama adalah koordinasi kegiatan 
pengawasan dan pemeriksaan kepada pegawai yang berada di luar unit 
organisasi  adalah untuk memberikan fakta atau informasi tentang hasil 
kegiatan tersebut kepada pegawai dalam unit organisasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Ahli Arsiparis Pertama bersifat menetap dan tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Arsiparis Ahli Pertama memiliki resiko pekerjaan fisik yang kecil. 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1205 

  

  

Kelas Jabatan 8   (1105-1350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama  

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Arsiparis Terampil Penyelia 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengadministrasian arsip pada 
tingkat Arsiparis Penyelia sesuai dengan peraturan ketatalaksanaan kearsipan 
dan prosedur pengelolaan kearsipan untuk tertib administrasi kearsipan 
dilingkungan kerja 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pemantauan pengelolaan arsip dinamis 
2. Menyeleksi arsip inaktif yang akan dimushankan 
3. Membuat skema pengaturan arsip inaktif dan statis 
4. Membuat daftar arsip aktif 
5. Bekerjasama daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan 
6. Membuat indeks berkas arsip statis 
7. Mendiskripsikan arsip statis tidak teratur 
8. Menyusun tata letak penyimpanan arsip statis 
9. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

10. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Efektif dan Efisiensi metode pengolaan dan inventarisasi Arsip 
2. Ketersediaan dan Kebenaran Arsip dari suatu kegiatan yang telah 

dilakukan 
3. Keamanan dan Kesiapan Arsip yang telah diinventarisasikan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Pengelolaan arsip dinamis yang sudah sesuai dengan ketentuan 
2. Arsip inaktif yang siap dimushankan 
3. Skema pengaturan arsip inaktif dan statis 
4. Daftar arsip aktif 
5. Daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan 
6. indeks berkas arsip statis 
7. Laporan arsip statis tidak teratur 
8. Laporan tata letak penyimpanan arsip statis 
 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 550) 
Arsiparis Terampil Penyelia memerlukan pengetahuan tentang sejumlah 

peraturan, prosedur, atau operasi kearsipan, yang membutuhkan pelatihan dan 



pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan kearsipan 
yang tidak standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai 
macam masalah. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Penyelia memberikan tugas kepada Arsiparis Terampil Penyelia dengan 
tujuan, prioritas, dan batas waktu yang ditentukan, dan membantu pegawai 
pada situasi yang tidak lazim dan belum ada contoh yang jelas. Pegawai 
merencanakan pengelolaan dan pengadministrasian arsip serta melaksanakan 
langkah-langkah yang sesuai dan menangani masalah dan deviasi pekerjaan 
sesuai dengan instruksi, kebijakan, latihan sebelumnya, atau praktek yang 
berlaku. Pekerjaan yang kearsipan telah selesai biasanya dievaluasi untuk 
kesesuaian teknik, kelayakan dan kesesuaian pada kebijakan dan persyaratan.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Prosedur melaksanakan pekerjaan Arsiparis Terampil Penyelia ditetapkan 
dan sejumlah pedoman kearsipan yang tersedia. Pegawai mengunakan dan 
prosedur yang paling tepat untuk diterapkan pada pengelolaan dan 
pengadministrasian arsip dengan deviasi yang terkecil. Pegawai dapat 
menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. Situasi dimana pedoman 
kearsipan yang ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari 
pedoman yang diajukan harus mengacu pada penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Pekerjaan Arsiparis Terampil Penyelia mencakup berbagai tugas 
pengelolaan dan pengadministrasian arsip yang melibatkan proses dan 
metode yang berbeda dan tidak berhubungan. Keputusan mengenai apa yang 
harus dilakukan, tergantung pada analisa subjek, fase, atau persoalan yang 
terlibat dalam setiap tugas, atau tindakan yang diambil harus dipilih dari 
berbagai macam alternatif. Pekerjaan pengelolaan dan pengadministrasian 
arsip melibatkan kondisi dan elemen yang harus diidentifikasi dan dianalisa 
untuk melihat hubungan timbal balik 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Arsiparis Terampil Penyelia meliputi pemantauan pengelolaan 
arsip dinamis, arsip inaktif dan statis, membuat indeks berkas arsip statis, 
mendiskripsikan arsip statis tidak teratur, penyusunan tata letak penyimpanan 
arsip statis serta penyiapan bahan rencana program tahunan dan laporan 
sesuai dengan rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas 
pokok dan fungsi unit kerja. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Hubungan Arsiparis Terampil Penyelia dengan anggota masyarakat 
sebagai individu atau grup di dalam ruang kerja pegawai atas dasar rutin, dan 
satu atau lebih pihak tidak terinformasi mengenai peranan dan wewenang 
masing-masing. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Arsiparis Terampil Penyelia adalah untuk memperoleh, 
atau memberikan fakta atau informasi kearsipan tanpa menghiraukan sifat 



fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Arsiparis Terampil Penyelia adalah menetap. Pegawai dapat 
duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian 
mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan 
seperti kertas, buku atau bagian yang kecil. Tidak ada persyaratan fisik khusus 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan kerja Arsiparis Terampil Penyelia tidak membawa resiko dan 
ketidaknyamanan setiap hari. Situasi kerja cukup terang, tidak panas, dan 
cukup ventilasi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Arsiparis Terampil Penyelia 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1230 

  

  

Kelas Jabatan 8   (1105-1350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama  

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Analis Kepegawaian Terampil Penyelia 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem 
manajemen PNS 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun soal ujian saringan sebagai anggota 
2. Mengawasi pelaksanaan ujian saringan 
3. Menyiapkan Surat Keputusan penetapan Karpeg dan Karis/Karsu 
4. Menyusun laporan hasil sidang baperjakat 
5. Memeriksa dan menandatangani usul perpindahan pegawai, nota usul 

peninjauan masa kerja 
6. Memeriksa keberatan DUK, usul penetapan CLTN/Tewas/Anumerta 
7. Menyiapkan dan menandatangani surat keputusan pemberhentian dengan 

hak pensiun 
8. Menyiapkan instrumen evaluasi pelaksanaan rekrutment pegawai 
9. Menyusun standar kompetensi jabatan 
10. Menganalisis data jabatan 
11. Mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan penelusuran bakat pegawai 
12. Membuat kajian tentang pengembangan system pengelolaan kepegawaian, 

naskah konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian 
13. Menginventarisasi seluruh jabatan pada instansi pemerintah untuk 

memperoleh jumlah data/informasi jabatan 
14. Menganalisis setiap struktur untuk mengetahui eselonering setiap 

nomenklatur jabatan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan kelengkapan soal ujian 
2. Kelancaran proses pengawasan ujian sarigan 
3. Kelengkapan surat keputusan karpeg 
4. Kelengkapan laporan hasil baperjakat 
5. Kelengkapan berkas usul perpindahan pegawai 
6. Kelengkapan dan kevalidan DUK 
7. Kelengkapan surat keputusan pemberhentian 
8. Kelengkapan dan kevalidan instrument evaluasi 
9. Ketepatan dan kevalidan SKJ 
10. Ketepatan dan kevalidan data jabatan 
11. Ketepatan dan kelengkapan hasil Analisa kebutuhan  
12. Kelengkapan dan ketepatan hasil kajian 
13. Kelengkapan dan kevalidan inventarisasi jabatan 
14. Kelengkapan dan kevalidan eselonering setiap nomenklatur jabatan 

 
 



III. HASIL KERJA JABATAN 
1. konsep soal ujian saringan 
2. hasil evaluasi pelaksanaan ujian saringan 
3. Konsep Surat Keputusan penetapan Karpeg dan Karis/Karsu 
4. draft laporan hasil sidang baperjakat 
5. usulan perpindahan pegawai, nota usul peninjauan masa kerja 
6. konsep DUK, usul penetapan CLTN/Tewas/Anumerta 
7. konsep surat keputusan pemberhentian dengan hak pensiun 
8. konsep instrument evaluasi pelaksanaan rekrutment pegawai 
9. konsep standar kompetensi jabatan 
10. daftar data jabatan 
11. Laporan kajian tentang pengembangan sistem pengelolaan kepegawaian 
12.Laporan kajian tentang pengembangan system pengelolaan kepegawaian, 

pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian 
13. Naskah konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian 
14. Laporan kajian tentang pengembangan system pengelolaan kepegawaian 

 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Analis Kepegawaian Ahli Pertama memiliki pengetahuan yang diperoleh 
dari pendidikan sarjana atau yang setara, meliputi pengetahuan dasar tentang 
prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan pengawasan dan pemeriksaan 
serta keterampilan dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk 
melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur pengawasan dan pemeriksaan. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Analis Kepegawaian Ahli Pertama diberikan tugas berkelanjutan atau tugas 
tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, 
batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas 
tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau 
yang tidak biasa, termasuk metode pengawasan dan pemeriksaan yang 
disarankan.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Analis Kepegawaian Ahli Pertama menggunakan prosedur yang sudah 
ditetapkan dan sejumlah pedoman telah tersedia. Analis Kepegawaian dapat 
menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. Ketika ada situasi dimana 
pedoman yang ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari 
pedoman yang diajukan harus mengacu pada arahan penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Analis Kepegawaian Ahli Pertama memiliki tugas yang mencakup langkah, 
proses, atau metode yang berhubungan dengan pengawasan dan 
pemeriksaan. Ia harus mengetahui apa yang harus dilakukan, mencakup 
berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali 
keberadaan dan perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah 
dapat dikenali. Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat adalah 
berbeda tergantung pada sumber informasi, cara mendapatkan informasi 
(transaksi), atau perbedaan sifat faktual lainnya 



 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Analis Kepegawaian Ahli Pertama yaitu melaksanakan peraturan, regulasi, 
atau prosedur pengawasan dan pemeriksaan yang merupakan bagian dari 
suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih spesifik. Hasil kerja 
Analis Kepegawaian mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau 
akseptabilitas dari proses pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Analis Kepegawaian Ahli Pertama memiliki hubungan kerja dengan 
pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Tujuan 
hubungan adalah koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Analis Kepegawaian Ahli Pertama adalah koordinasi 
kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kepada pegawai yang berada di luar 
unit organisasi  adalah untuk memberikan fakta atau informasi tentang hasil 
kegiatan tersebut kepada pegawai dalam unit organisasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan  Analis Kepegawaian Ahli Pertama bersifat menetap dan tidak 
ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Analis Kepegawaian Ahli Pertama memiliki resiko pekerjaan fisik yang kecil. 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Pertama 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1280 

  

  

Kelas Jabatan 8   (1105-1350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama  
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(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

(Syahrul Mubarak, S.IP., M.M) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Analis Kepegawaian Terampil Penyelia 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan kegiatan pendukung administrasi untuk memproses tindakan 
kepegawaian seperti administrasi kepegawaian atau melakukan berbagai tugas 
yang berhubungan dengan satu atau lebih bidang analis kepegawaian 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Memeriksa usul formasi, usul persetujuan teknis pengangkatan PNS bagi 

CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun, usul persetujuan 
teknis pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan 
lebih dari 2 tahun, 

2. Menyiapkan surat jawaban permasalahan usul formasi 
3. Mengawasi pelaksanaan ujian saringan 
4. Menyiapkan surat jawaban permasalahan Karpeg dan Karis/Karsu 
5. Menyiapkan naskah keputusan kenaikan pangkat, surat pengantar 

pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS 
6. Menyiapkan bahan-bahan untuk sidang Baperjakat, naskah 

pemberitahuan/peringatan kepada pejabat fungsional, surat keputusan 
penyesuaian gaji pokok, usul pemberian penghargaan/tanda jasa 

7. Memeriksa naskah keputusan perpindahan pegawai, nota usul peninjauan 
masa kerja 

8. Menyiapkan usul pemberian penghargaan/tanda jasa 
9. Menganalisis keabsahan data mutasi pegawai 
10. Memeriksa dan menandatangani nota usul peninjauan masa kerja 
11. Menyiapkan surat keputusan penyesuaian gaji pokok 
12. Meneliti surat surat pengaduan 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Melakukan analisis dan penyiapan bahan manajemen pns 
2. Pengembangan analisis dan penyiapan bahan sistem manajemen PNS 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Konsep surat/surat jawaban permasalahan usul formasi, usul persetujuan 
teknis pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih 
dari 2 tahun 

2. Konsep surat/surat jawaban permasalahan usul formasi 
3. Laporan pelaksanaan ujian saringan 
4. Konsep surat jawaban permasalahan Karpeg dan Karis/Karsu; 
5. Konsep naskah keputusan kenaikan pangkat, surat pengantar pertimbangan 

teknis kenaikan pangkat PNS 
6. Konsep bahan-bahan untuk sidang Baperjakat, naskah pemberitahuan atau 

peringatan kepada pejabat fungsional, surat keputusan penyesuaian gaji 
pokok, usul pemberian penghargaan/tanda jasa 



7. Konsep naskah keputusan perpindahan pegawai, nota usul peninjauan masa 
kerja 

8. Konsep usulan pemberian penghargaan/tanda jasa 
9. Konsep data mutasi pegawai 
10. Konsep nota usul peninjauan masa kerja 
11. Konsep surat keputusan penyesuaian gaji pokok 
12. Konsep surat pengaduan 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4= 550) 
Analis Kepegawaian Terampil Penyelia memiliki pengetahuan (yang 

diperoleh melalui program pendidikan sarjana atau yang setara dalam 
pengalaman, pelatihan, atau belajar sendiri) dasar tentang prinsip, konsep, dan 
metodologi pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif, dan 
keterampilan dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan 
tugas, operasi, atau prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-3 = 275) 

Penyelia dari Analis Kepegawaian Terampil Penyelia memberikan tugas 
dengan tujuan, prioritas, dan batas waktu yang ditentukan, dan membantu 
pegawai pada situasi yang tidak lazim dan belum ada contoh yang jelas. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Analis Kepegawaian Terampil Penyelia menggunakan prosedur 
melaksanakan pekerjaan yang ditetapkan dan sejumlah pedoman yang 
tersedia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Pekerjaan Analis Kepegawaian Terampil Penyelia mencakup berbagai 
tugas yang melibatkan proses dan metode yang berbeda dan tidak 
berhubungan.  Keputusan mengenai apa yana harus dilakukan, tergantung 
pada analisa subjek, fase, atau persoalan yang terlibat dalam setiap tugas, atau 
tindakan yang diambil harus dipilih dari berbagai macam alternatif. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-3 = 150) 

Pekerjaan Analis Kepegawaian Terampil Penyelia meliputi pelaksanaan 
peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu 
tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih khas. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Analis Kepegawaian Terampil Penyelia memiliki hubungan dengan pegawai 
di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Pegawai yang 
dihubungi biasanya berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Analis Kepegawaian Terampil Penyelia adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 



H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Analis Kepegawaian Terampil Penyelia adalah menetap. Pegawai dapat 

duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian 
mtidak menutup kemungkinan untuk berjalan, berdiri, menunduk, membawa 
benda ringan seperti instrumen medis, kertas, buku atau bagian yang kecil. 
Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Analis Kepegawaian Terampil Penyelia pada lingkungan pekerjaan 
membawa resiko dan ketidaknyamanan yang cukup besar, yang memerlukan 
tindakan pencegahan keamanan khusus antara lain, bekerja disekitar benda 
bergerak, kereta, atau mesin; berhadapan dengan penyakit menular atau iritasi 
bahan kimia. Pegawai dipersyaratkan menggunakan pakaian pelindung, 
sarung tangan, atau masker. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Analis Kepegawaian Terampil Penyelia 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 275 

  
Tingkat faktor  2- 3 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 150 

  
Tingkat faktor  5- 3 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 20 

  
Tingkat faktor  9- 2 

Total Nilai 1230 

  

  

Kelas Jabatan 8   (1105-1350) 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Analis Kebijakan Pertama 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
     Deputi Bidang Proteksi 
     Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 
     Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mengidentifikasi masalah, menyampaikan hasil analisis kebijakan, serta 
melaksanakan dan memantau kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan 
pedoman yang ada untuk mendukung proses bisnis organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota 
2. Mengumpulkan issue-issue kebijakan yang bersifat internal (instansional) 

dan regional/wilayah/daerah 
3. Mengidentifikasi masalah untuk menemukan masalah substantif 

(strukturisasi masalah) 
4. Mengidentifikasi kebijakan yang akan dilakukan yang relevan dengan issue 

kebijakan 
5. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan 
6. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan 

metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok 
sebagai peserta/anggota 

7. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, 
secara berkelompok sebagai Peserta/Anggota 

8. Membahas konsep kebijakan sebagai peserta/anggota 
9. Menyusun draft rencana kegiatan (action plan) dalam pelaksanaan 

kebijakan 
10. Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai 

peserta/anggota 
11. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan 

berdasarkan sistem yang ada 
12. Mengolah dan menilah hasil pemantauan dan hasil evaluasi kinerja 

mengenai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara 
berkelompok sebagai peserta/anggota 

13. Menyusun laporan hasil pemantauan, hasil evaluasi kinerja dan penilaian 
evalusi kinerja mengenai pelaksanaan kebijakan secara berkelompok 
sebagai peserta/anggota 

14. Menyusun kebijakan/peraturan pemerintah sebagai peserta/anggota 
15. Menjadi saksi ahli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 

membantu pegawai atau organisasi dalam menyelesaikan perkara hukum 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kualitas rencana kerja organisasi dan agenda kegiatan yang disusun 
2. Kelengkapan isu-isu kebijakan yang dikumpulkan 



3. Ketepatan dan kesesuaian dalam melakukan identifikasi masalah dan 
identifikasi kebijakan 

4. Kualitas hasil olahan data dan informasi yang digunakan untuk 
menganalisis kebijakan 

5. Keefektifan dalam melakukan pemantauan kebijakan 
6. Kualitas hasil olahan data hasil pemantauan dan hasil evaluasi kinerja 

terkait pelaksanaan kebijakan 
7. Kesesuaian dan kejujuran pada saat menjadi saksi ahli 
8. Kualitas laporan hasil pelaksanaan tugas 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Rencana kerja organisasi 
2. Data mengenai issue-issue kebijakan yang bersifat internal (instansional) dan 

regional/wilayah/daerah 
3. Hasil identifikasi masalah untuk menemukan masalah substantif (strukturisasi 

masalah) 
4. Hasil identifikasi kebijakan yang akan dilakukan yang relevan dengan issue 

kebijakan 
5. Agenda kegiatan analisis kebijakan 
6. Data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih untuk 

menganalisis kebijakan telah diolah 
7. Hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan dapat dipahami 

oleh anggota kelompok 
8. Konsep kebijakan 
9. Draft rencana kegiatan (action plan) dalam pelaksanaan kebijakan 
10. Pelaksanaan kebijakan dapat dipahami oleh peserta sosialisasi 
11. Hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan 

sistem yang ada 
12. Hasil pengolahan dan penilaian atas hasil pemantauan dan hasil evaluasi 

kinerja mengenai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan 
13. Laporan hasil pemantauan, hasil evaluasi kinerja dan penilaian evalusi kinerja 

mengenai pelaksanaan kebijakan 
14. Draft kebijakan/peraturan pemerintah 
15. Peran saksi ahli 

 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5= 750) 

Analis Kebijakan Pertama memiliki pengetahuan dasar yang diperolah dari 
pendidikan sarjana atau yang setara tentang prinsip, konsep, dan metodologi 
pekerjaan, dan keterampilan dalam penerapan pengetahuan untuk 
melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Bagi Analis Kebijakan Pertama untuk tugas sejenis dan berulang, penyelia 
membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan 
spesifik. Pegawai bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia 
sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup 
di dalam instruksi atau pedoman. 

 



C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 
Analis Kebijakan Pertama menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan 

dan sejumlah pedoman telah tersedia. Analis dapat menentukan alternatif yang 
ada untuk digunakan. Ketika ada situasi dimana pedoman yang ada tidak dapat 
diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus 
mengacu pada arahan penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-3 = 150) 

Pekerjaan Analis Kebijakan Pertama mencakup berbagai tugas yang 
melibatkan proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan. 
Keputusan mengenai apa yana harus dilakukan, tergantung pada analisa 
subjek, fase, atau persoalan yang terlibat dalam setiap tugas, atau tindakan 
yang diambil harus dipilih dari berbagai macam alternatif. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Analis Kebijakan Pertama meliputi pelaksanaan peraturan, 
regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau 
proyek dengan ruang lingkup yang lebih has. Hasil kerja atau jasa 
mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau 
pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Hubungan Analis Kebijakan Pertama dengan pegawai di dalam lembaga 
yang sama tetapi di luar unit organisasi. Pegawai yang dihubungi biasanya 
berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, antara lain perwakilan dari berbagai 
tingkat dalam suatu lembaga, seperti kantor pusat, kantor regional, kantor 
distrik atau kantor lapangan atau kantor pelaksana lainnya. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau 
memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut 
antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai 
dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
pekerjaan Analis Kebijakan Pertama, Pegawai dapat duduk dengan nyaman 
untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin kadang-kadang 
berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti kertas, buku atau 
bagian yang kecil. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan pekerjaan Analis Kebijakan Pertama berada di dalam ruangan, 
seperti kantor, ruang rapat dan pelatihan dengan situasi kerja cukup terang, 
tidak panas, dan cukup ventilasi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Analis Kebijakan Pertama 
Unit Kerja  : Deputi I, Deputi II, Deputi III, dan Deputi IV 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 150 

  
Tingkat faktor  4- 3 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1280 

  

  

Kelas Jabatan 8   (1105-1350) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretraris Utama 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Analis Kepegawaian Terampil Pelaksana Lanjutan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan kegiatan penyiapan data untuk memproses tindakan 
administrasi kepegawaian sesuai aturan yang berlaku 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan bahan pembahasan rencana usul formasi 
2. Menyiapkan bahan rapat persiapan pengadaan pegawai 
3. Menyiapkan surat penggilan/penolakan untuk mengikuti ujian saringan 
4. Mengawasi pelaksanaan ujian saringan 
5. Menyiapkan pengumuman hasil ujian saringan 
6. Membuat surat pemberitahuan permintaan kelengkapan berkas 

pengangkatan 
7. Memeriksa berkas nota usul permintaan NIP 
8. Mengendalikan formasi (kualifikasi pendidikan dan jabatan) 
9. Mengendalikan naskah keputusan pengangkatan 
10. Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan 
11. Memeriksa usul permintaan Karpeg dan Karis/Karsu untuk melengkapi 

identitas pegawai sesuai aturan yang berlaku 
12. Menyiapkan SK penetapan Karpeg dan karis/Karsu 
13. Menyiapkan berita acara penyerahan Karpeg dan Karis/Karsu 
14. Memeriksa berkas usul kenaikan pangkat PNS 
15. Mengendalikan listing persetujuan teknis kenaikan pangkat 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Kesesuaian dan kelengkapan bahan rencana usul formasi 
2. Kelengkapan dan kesesuaian data untuk kegiatan kepegawaian 
3. Kelancaran proses administrasi kepegawaian 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan pembahasan rencana usul formasi 
2. Bahan rapat persiapan pengadaan pegawai 
3. Konsep surat penggilan/penolakan untuk mengikuti ujian saringan 
4. Laporan pengawasan pelaksanaan ujian saringan 
5. Konsep pengumuman hasil ujian saringan 
6. Konsep surat pemberitahuan permintaan kelengkapan berkas pengangkatan 
7. Berkas nota usul permintaan NIP 
8. Konsep formasi (kualifikasi pendidikan dan jabatan) 
9. Konsep naskah keputusan pengangkatan 
10. Konsep surat permintaan pengujian kesehatan 
11. Permintaan Karpeg dan Karis/Karsu sesuai prosedur 
12. Konsep SK penetapan Karpeg dan karis/Karsu 
13. Kosep berita acara penyerahan Karpeg dan Karis/Karsu 



14. Berkas usul kenaikan pangkat PNS sesuai dengan aturan 
15. Konsep listing persetujuan teknis kenaikan pengkat 

 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pengetahuan Analis Kepegawaian Terampil Pelaksana Lanjutan tentang 
sejumiah peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak 
standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Penyelia Analis Kepegawaian Terampil Pelaksana Lanjutan memberikan 
tugas berkelanjutan atau tugas tertentu dengan mengindikasikan secara umum 
apa yang harus diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, 
batas waktu dan prioritas tugas.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Analis Kepegawaian Terampil Pelaksana Lanjutan menggunakan prosedur 
pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dan sejumlah pedoman yang tersedia. 
Pegawai mengunakan dan prosedur yang paling tepat untuk diterapkan pada 
kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil pertimbangan dalam memilih 
pedoman, referensi. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pekerjaan Analis Kepegawaian Terampil Pelaksana Lanjutan terdiri dari 
tugas yang mencakup langkah, proses, atau metode yang berhubungan 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Analis Kepegawaian Terampil Pelaksana Lanjutan meliputi 
pelaksanaan peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan 
bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih has. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Analis Kepegawaian Terampil Pelaksana Lanjutan memiliki hubungan 
dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. 
Pegawai yang dihubungi biasanya berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, 
antara lain perwakilan dari berbagai tingkat dalam suatu lembaga, seperti 
kantor pusat, kantor regional, kantor distrik atau kantor lapangan atau kantor 
pelaksana lainnya. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Analis Kepegawaian Terampil Pelaksana Lanjutan 
adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau 
informasi tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau 
informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat 
teknis. 

 
 



H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Analis Kepegawaian Terampil Pelaksana Lanjutan memiliki persyaratan 

fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 
 

I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 
Analis Kepegawaian Terampil Pelaksana Lanjutan memiliki resiko 

pekerjaan yang kecil. 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Analis Kepegawaian Terampil Pelaksana Lanjutan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1005 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Arsiparis Terampil Pelaksana Lanjutan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengadministrasian arsip pada 
tingkat Arsiparis Pelaksana Lanjutan sesuai dengan peraturan ketatalaksanaan 
kearsipan dan prosedur pengelolaan kearsipan untuk tertib administrasi kearsipan 
dilingkungan kerja 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengarahkan surat sesuai dengan tujuan surat tersebut 
2. Memantau tindak lanjut surat 
3. Menyeleksi arsip inaktif yang akan diserahkan ke ANRI 
4. Membuat skema pengaturan arsip aktif 
5. Mendiskripsikan arsip aktif tidak teratur 
6. Mendiskripsikan arsip inaktif tidak teratur 
7. Mendiskripsikan arsip statis teratur 
8. Menyusun tata letak penyimpanan arsip dinamis 
9. Membuat metadata arsip dinamis 
10. Mengelola berkas arsip dinamis 
11. Menyeleksi arsip kertas yang akan direstorasi 
12. Memberikan layanan bahan kearsipan statis 
13. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 

14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketersediaan dan Kebenaran Arsip dari suatu kegiatan yang telah 

dilakukan 
2. Keamanan dan Kesiapan Arsip yang telah diinventarisasikan 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen surat sampai ke tujuannya 
2. Surat yang diproses dengan benar 
3. Arsip inaktif yang akan diserahkan ke ANRI 
4. Skema pengaturan arsip aktif 
5. Diskripsi arsip aktif tidak teratur 
6. Diskripsi arsip inaktif tidak teratur 
7. Diskripsi arsip statis teratur 
8. Denah tata letak penyimpanan arsip dinamis 
9. Metadata arsip dinamis 
10. Arsip dinamis yang telah dikelola 
11. Arsip kertas yang akan direstorasi 



12. Layanan bahan kearsipan statis 
13. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

14. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Arsiparis Terampil Pelaksana Lanjutan membutuhkan pengetahuan tentang 

peraturan dan prosedur pengelolaan kearsipan yang membutuhkan pelatihan 
dan pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak 
standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah kearsipan. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Penyelia memberikan tugas berkelanjutan atau tugas tertentu tentang 
analisis kebijakan dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus 
diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu 
dan prioritas tugas kepada Arsiparis Pelaksana Lanjutan. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Prosedur melaksanakan pekerjaan Arsiparis Terampil Pelaksana Lanjutan 
ditetapkan dan sejumlah pedoman tersedia. Pegawai mengunakan dan 
prosedur yang paling tepat untuk diterapkan pada kasus analisis kebijakan 
dengan deviasi yang terkecil. Pegawai dapat menentukan alternatif yang ada 
untuk digunakan. Situasi dimana pedoman analisis kenijakan yang ada tidak 
dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus 
mengacu pada penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pekerjaan Arsiparis Terampil Pelaksana Lanjutan terdiri dari tugas yang 
mencakup langkah, proses kearsipan, atau metode yang berhubungan. 
Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam 
pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan 
perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Arsiparis Terampil Pelaksana Lanjutan meliputi pelaksanaan 
peraturan, regulasi, atau prosedur kearsipan, dan merupakan bagian dari suatu 
tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih has. Hasil kerja arsiparis 
mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau 
pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Hubungan Arsiparis Terampil Pelaksana Lanjutan dengan anggota 
masyarakat sebagai individu atau grup. Contoh, hubungan biasanya ditetapkan 
atas dasar rutin, biasanya pada ruang kerja pegawai tentang kearsipan. 

 



G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Tujuan hubungan Arsiparis Terampil Pelaksana Lanjutan adalah untuk 

memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tentang 
kearsipan tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau 
informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat 
teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Arsiparis Terampil Pelaksana Lanjutan adalah menetap. 
Pegawai dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun 
demikian mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa 
benda ringan seperti kertas, buku atau bagian yang kecil. Tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Arsiparis Terampil Pelaksana Lanjutan tidak membawa resiko 
dan ketidaknyamanan. Situasi kerja cukup terang, tidak panas, dan cukup 
ventilasi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Arsiparis Terampil Pelaksana Lanjutan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1005 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan 
Unit Kerja  : Inspektorat 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan bahan dan data perumusan kebijakan dan pedoman bidang 
pengawasan, dan membantu pelaksanaan audit oleh auditor ahli pada instansi 
pemerintah 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah 

dalam audit kinerja 
2. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah 

dalam audit atas aspek keuangan tertentu 
3. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah 

dalam audit untuk tujuan tertentu 
4. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah 

dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi 
5. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah 

dalam kegiatan evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain 
6. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah 

dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, 
pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian dan kelengkapan bahan rencana usul formasi 
2. Kelengkapan dan kesesuaian data untuk kegiatan kepegawaian 
3. Kelancaran proses administrasi kepegawaian 
 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah 

dalam audit kinerja 
2. Laporan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah 

dalam audit atas aspek keuangan tertentu 
3. Laporan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah 

dalam audit untuk tujuan tertentu 
4. Laporan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah 

dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi 
5. Laporan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah 

dalam kegiatan evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain 
6. Laporan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah 

dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, 
pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan 
 

 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan memiliki pengetahuan tentang 
sejumiah peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak 
standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan memberikan tugas berkelanjutan atau 
tugas tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus 
diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu 
dan prioritas tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, 
sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode kerja yang disarankan atau saran 
pada sumber materi yang tersedia.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan menggunakan prosedur yang 
ditetapkan dan sejumlah pedoman tersedia dalam melaksanakan pekerjaan. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan memiliki pekerjaan yang terdiri dari 
tugas yang mencakup langkah, proses, atau metode yang berhubungan 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan meliputi pelaksanaan 
peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu 
tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih khas. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan memiliki hubungan dengan pegawai 
di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan tidak memiliki persyaratan fisik 
khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan memiliki resiko pekerjaan yang kecil. 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan 
Unit Kerja  : Inspektorat  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1005 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Inspektur 

 
ttd 

 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Christyanto Noviantoro, S.H.,M.H) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Perawat Gigi Mahir 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan pelayanan keperawatan gigi dan mulut pada tingkat Perawat 
Gigi Mahir kepada karyawan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun rencana kerja harian, bulanan, tahunan, dan matriks kegiatan 
2. Melakukan penyusunan dan pengajuan rencana kebutuhan obat, alat, dan 

bahan bulanan 
3. Melakukan penyimpanan dan pencatatan pemakaian obat dan bahan 
4. Melakukan pencatatan dan pelaporan bulanan pelayanan keperawatan gigi 

dan mulut 
5. Melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan keperawatan gigi dan 

mulut pada individu atau kelompok masyarakat 
6. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

7. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan kelengkapan rencana kerja harian, bulanan, tahunan, dan 

matriks kegiatan 
2. Ketepatan dan kelengkapan rencana kebutuhan obat, alat dan bahan 
3. Kevalidan data catatan pemakaian obat dan bahan 
4. Kelengkapan dan ketepatan laporan bulanan 
5. Kelengkapan dan ketepatan pelayanan asuhan keperawatan gigi 
6. Kelengkapan bahan rencana program tahunan 
7. Kelengkapan laporan hasil pelaksanaan tugas 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Rencana kerja harian, bulanan, tahunan, dan matriks kegiatan 
2. Laporan penyusunan dan pengajuan rencana kebutuhan obat, alat, dan bahan 

bulanan 
3. Laporan penyimpanan dan pencatatan pemakaian obat dan bahan 
4. Hasil pencatatan dan pelaporan bulanan pelayanan keperawatan gigi dan 

mulut 
5. Laporan penyusunan rencana pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut 

pada individu atau kelompok masyarakat 
6. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Perawat Gigi Mahir memiliki pengetahuan praktis tentang standar prosedur 
dibidang teknik, yang membutuhkan pelatihan atau pengalaman luas, untuk 
melaksanakan keperawatan gigi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Perawat Gigi Mahir menggunakan inisiatif dalam melaksanakan tugas yang 
berulang secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tapi melaporkan deviasi, 
masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam instruksi 
kepada penyelia untuk membuat keputusan atau meminta bantuan. Penyelia 
menjamin bahwa pekerjaan yang telah selesai dan metode yang digunakan 
adalah secara teknik akurat dan memenuhi instruksi atau prosedur yang ada.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Perawat Gigi Mahir dapat menentukan prosedur yang paling tepat dari 
alternatif pedoman yang ada saat melaksanakan tugas. Situasi dimana 
pedoman yang ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari 
pedoman yang diajukan harus mengacu pada penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Perawat Gigi Mahir mempunyai tugas yang mencakup langkah, proses, 
atau metode yang berhubungan 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Perawat Gigi Mahir memiliki tugas meliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin 
dengan beberapa prosedur yang terpisah. Hasil kerja dan jasa yang diberikan 
untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai sedikit dampak di 
luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Perawat Gigi Mahir memiliki hubungan dengan pegawai di dalam lembaga 
yang sama tetapi di luar unit organisasi dalam rangka melaksanakan tugas 
perawatan gigi. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan adalah untuk memberikan informasi dan layanan 
perawatan gigi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Perawat Perawat Gigi Mahir memiliki pekerjaan yang membutuhkan tenaga 
fisik seperti duduk, berdiri dalam waktu yang lama, membungkuk dan 
membutuhkan ketelitian dalam merawat gigi pasien. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Perawat Perawat Gigi Mahir mempunyai lingkungan pekerjaan membawa 
resiko dan ketidaknyamanan yang cukup besar. Dalam melaksanakan 
tugasnya perawat gigi disarankan untuk menggunakan tangan. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Perawat Gigi Mahir 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 20 

  
Tingkat faktor  8- 2 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 20 

  
Tingkat faktor  9- 2 

Total Nilai 955 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Perawat Mahir 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan, memfasilitasi, dan memberikan kegiatan pelayanan keperawatan 
tingkat mahir kepada pegawai BSSN beserta keluarganya pada Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan BSSN 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada keluarga dan kelompok 
2. Melaksanakan imunisasi pada individu dalam rangka melakukan upaya 

preventif 
3. Melakukan restrain/fiksasi pada pasien individu dalam rangka melakukan 

upaya preventif 
4. Memberikan oksigenasi kompleks/nutrisi enteral dan/atau nutrisi parenteral 
5. Melakukan indakan manajemen mual muntah/bladder training/bladder re-

training dan/atau massage pada kulit tertekan 
6. Memfasilitasi keluarga untuk mengekpresikan perasaan serta komunikasi 

terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan 
7. Melakukan dan memfasilitasi perawatan, pendampingan dan kebutuhan 

spiritual pasien menjelang ajal sampai meninggal 
8. Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman 
9. Mendampingi pasien untuk tindakan bone marrow punction (BMP) dan 

lumbal punction (LP) 
10. Melakukan tindakan keperawatan pada kondisi gawat 

darurat/bencana/kritikal 
11. Melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi 

pembedahan dengan risiko rendah (bedah minor) pada tahap pre/post-
operasi 

12. Melakukan range of motion (ROM) dan/atau mobilisasi pada pasien dengan 
berbagai kondisi dalam rangka melakukan upaya rehabilitatif pada individu 

13. Memberikan dukungan dalam proses kehilangan, berduka dan kematian 
14. Melakukan dokumentasi proses keperawatan pada tahap pengkajian 

dan/atau pelaksanaan tindakan keperawatan 
15. Menyusun rencana kegiatan individu perawat 
16. Melaksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan baik dalam bentuk 

kegiatan supervisi atau bantuan/partisipasi kesehatan 
17. Melaksanakan penanggulangan penyakit/ wabah tertentu 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Keakuratan, kesesuaian dan kelancaran pelayanan keperawatan kepada 
seluruh pegawai BSSN 

2. Kelancaran dan keberlangsungan perilaku hidup bersih dan sehat seluruh 
pegawai BSSN 



3. Ketepatan dan kesesuaian pelaksanaan supervisi, evaluasi dan/atau 
pelaporan pelaksanaan pelayanan keperawatan 

 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Hasil kaji kepetawatan dasar 
2. Laporan hasil imunisasi 
3. Laporan hasil restrain/fiksasi pada pasien 
4. Laporan hasil oksigenasi kompleks/nutrisi enteral dan/atau nutrisi parenteral 
5. Laporan hasil indakan manajemen mual muntah/bladder training/bladder re-

training dan/atau massage pada kulit tertekan 
6. Laporan hasil fasilitasi perasaan keluarga pasien serta komunikasi terapeutik 

dalam pemberian asuhan keperawatan 
7. Laporan hasil perawatan, pendampingan kebutuhan spiritual pasien 

menjelang ajal sampai meninggal 
8. Laporan hasil fasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman; 
9. Laporan hasil pendampingan pasien untuk tindakan bone marrow punction 

(BMP) dan lumbal punction (LP); 
10. Laporan hasil tindakan keperawatan pada kondisi gawat 

darurat/bencana/kritikal 
11. Laporan hasil tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi 

pembedahan dengan risiko rendah (bedah minor) pada tahap pre/post-
operasi 

12. Laporan hasil range of motion (ROM) dan/atau mobilisasi pada pasien dengan 
berbagai kondisi dalam rangka melakukan upaya rehabilitatif pada individu 

13. Laporan hasil pemberian dukungan dalam proses kehilangan, berduka dan 
kematian 

14. Laporan hasil dokumentasi proses keperawatan pada tahap pengkajian 
dan/atau pelaksanaan tindakan keperawatan 

15. Jadwal rencana kegiatan individu perawat 
16. Laporan hasil tugas lapangan di bidang kesehatan 
17. Laporan hasil penanggulangan penyakit/ wabah tertentu 

 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Perawat Mahir memiliki pengetahuan tentang sejumiah peraturan, 
prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang 
luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling 
berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam masalah kesehatan. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Perawat mahir memberikan tugas berkelanjutan atau tugas tertentu dengan 
mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, batasan, kualitas, 
dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas tugas. Penyelia 
memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau yang tidak biasa, 
termasuk metode kerja yang disarankan atau saran pada sumber materi yang 
tersedia. Perawat Mahir menggunakan inisiatif dalam melaksanakan tugas 
yang berulang secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tapi melaporkan deviasi, 
masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam instruksi 



kepada penyelia untuk membuat keputusan atau meminta bantuan. Penyelia 
menjamin bahwa pekerjaan yang telah selesai dan metode yang digunakan 
adalah secara teknik akurat dan memenuhi instruksi atau prosedur yang ada. 
Tinjauan pekerjaan meningkat sesuai dengan tugas yang lebih sulit dan 
pegawai tidak melaksanakan tugas yang sama sebelumnya.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Prosedur melaksanakan pekerjaan ditetapkan dan sejumlah pedoman 
tersedia. Pegawai mengunakan dan prosedur yang paling tepat untuk 
diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil pertimbangan 
dalam memilih pedoman, referensi, (minor). Pegawai dapat menentukan 
alternatif yang ada untuk digunakan. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Perawat Mahir memiliki pekerjaan yang terdiri dari tugas yang mencakup 
langkah, proses, atau metode yang berhubungan. Keputusan mengenai apa 
yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang 
mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan perbedaan 
diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Perawat Mahir memiliki pekerjaan meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, 
atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek 
dengan ruang lingkup yang lebih has. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Perawat Mahir memiliki hubungan dengan pegawai di dalam lembaga yang 
sama tetapi di luar unit organisasi. Pegawai yang dihubungi biasanya berbeda 
dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, antara lain perwakilan dari berbagai tingkat 
dalam suatu lembaga, seperti kantor pusat, kantor regional, kantor distrik atau 
kantor lapangan atau kantor pelaksana lainnya.  dan/atau  Hubungan dengan 
anggota masyarakat sebagai individu atau grup. Contoh, hubungan biasanya 
ditetapkan atas dasar rutin, biasanya pada ruang kerja pegawai, tujuan dari 
hubungan tidak jelas pada awalnya untuk satu atau lebih kelompok, dan satu 
atau lebih pihak tidak terinformasi mengenai peranan dan wewenang masing-
masing. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Perawat Mahir memiliki hubungan yang bertujuan untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-2 = 20) 

Perawat mahir memiliki pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik seperti 
berdiri dalam waktu yang lama untuk menangani pasien; berjalan di jalan yang 
kasar, tidak rata, atau permukaan berbatu jika ada kegiatan diluar ruangan 
untuk mendampingi kegiatan; aktivitas memerlukan membengkok, meringkuk, 
membungkuk, merentangkan, mengapai, atau sejenisnya; mengangkat benda 
yang cukup berat berulang seperti kotak obat obatan. 



I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-2 = 20) 
Perawat Mahir mempunyai lingkungan pekerjaan yang membawa resiko 

dan ketidaknyamanan yang cukup besar, yang memerlukan tindakan 
pencegahan keamanan khusus antara lain, bekerja disekitar benda bergerak, 
atau orang sakit; berhadapan dengan penyakit menular atau iritasi bahan kimia. 
Pegawai dipersyaratkan menggunakan pakaian pelindung, seperti topeng, 
baju, jaket, sepatu boot, kacamata debu, sarung tangan, atau baju pelindung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Perawat Mahir 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 20 

  
Tingkat faktor  8- 2 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 20 

  
Tingkat faktor  9- 2 

Total Nilai 1035 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Mahir 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengumpulan, penyusunan, dan pembuatan laporan data terkait 
pelayanan informasi dan kehumasan sesuai aturan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengolah data untuk perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan 

sesuai prosedur yang berlaku 
2. Menyusun rencana kerja pelayanan informasi dan kehumasan sesuai 

peraturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan organisasi 
3. Merancang tata letak (lay out) ruang konferensi pers, resepsi pers, 

seminar, lokakarya, rapat kerja, pameran atau kegiatan sejenis 
4. Merancang penyelenggaraan open house public internal sesuai 

kebutuhan organisasi 
5. Melakukan survei lokasi atau tempat penyelenggaraan konferensi pers, 

seminar, lokakarya, rapat kerja, pameran, atau kegiatan sejenis 
6. Mengikuti rapat kerja pimpinan yang  berkaitan dengan pelayanan 

informasi dan kehumasan 
7. Membuat desain merchandise, baliho, spanduk, banner, atau backdrop,  

brosur, leaflet, atau terbitan sejenis lainnya dalam rangka pelayanan 
informasi 

8. Membuat laporan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan yang 
bersifat program, rutin, maupun berkala 

9. Menyusun materi layanan informasi untuk media pertunjukan rakyat dan 
pameran sesuai tema yang telah ditentukan 

10. Melakukan tugas sebagai penanggung jawab teknis pertunjukan rakyat, 
pameran, atau forum diskusi 

11. Melakukan tugas sebagai petugas pelayanan informasi dalam kegiatan 
pameran sesuai prosedur yang berlaku 

12. Memberikan pelayanan informasi dalam bentuk ceramah, presentasi, dan 
pidato sesuai dengan prosedur yang berlaku 

13. Melaksanakan pelayanan informasi secara mobile sesuai peraturang yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

14. Memantau pelaksanaan pameran dan konten media daring (online) sesuai 
prosedur yang telah ditetapkan 

15. Menyusun pedoman untuk konferensi pers, seminar, lokakarya, pameran, 
atau pertemuan sejenis 

16. Menyusun bahan pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk 
dialog, ceramah, briefing,  press release, dan konten yang tidak 
dipublikasikan untuk kehumasan dalam rangka hubungan antar lembaga, 
dalam bentuk infografis 

17. Menghimpun bahan untuk penyelesaian sengketa informasi 



18. Melaksanakan tugas peliputan kegiatan kelembagaan, pemandu acara, 
kunjungan jurnalistik sebagai peserta, dan instruktur dalam bimbingan 
teknis pembinaan hubungan eksternal 

19. Melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan pelaksanaan hubungan 
internal sebagai pemandu 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan dan kevalidan data pelayanan informasi dan kehumasan 
2. Kelancaran kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan 
3. Kelengkapan dan kevalidan data pelayanan informasi dan kehumasan 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Hasil pengolahan data untuk perencanaan pelayanan informasi dan 

kehumasan 
2. Dokumen rencana kerja pelayanan informasi dan kehumasan sesuai peraturan 

yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan organisasi 
3. Hasil rancangan tata letak (lay out) ruang konferensi pers, resepsi pers, 

seminar, lokakarya, rapat kerja, pameran atau kegiatan sejenis 
4. Hasil perancangan penyelenggaraan open house public internal 
5. Laporan hasil survei lokasi atau tempat penyelenggaraan konferensi pers, 

seminar, lokakarya, rapat kerja, pameran, atau kegiatan sejenis 
6. Laporan kegiatan rapat kerja pimpinan yang  berkaitan dengan pelayanan 

informasi dan kehumasan 
7. Desain merchandise, baliho, spanduk, banner, atau backdrop,  brosur, leaflet, 

atau terbitan sejenis lainnya dalam rangka pelayanan informasi 
8. Laporan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan yang bersifat program, 

rutin, maupun berkala 
9. Dokumen materi layanan informasi untuk media pertunjukan rakyat dan 

pameran 
10. Laporan tugas sebagai penanggung jawab teknis pertunjukan rakyat, 

pameran, atau forum diskusi 
11. Laporan tugas sebagai petugas pelayanan informasi dalam kegiatan pameran 
12. Laporan pelayanan informasi dalam bentuk ceramah, presentasi, dan pidato 
13. Laporan kegiatan pelayanan informasi secara mobile 
14. Laporan pelaksanaan pameran dan konten media daring (online) 
15. Dokumen pedoman untuk konferensi pers, seminar, lokakarya, pameran, atau 

pertemuan sejenis 
16. Bahan pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk dialog, ceramah, 

briefing,  press release, dan konten yang tidak dipublikasikan untuk 
kehumasan dalam rangka hubungan antar lembaga, dalam bentuk infografis 

17. Bahan untuk penyelesaian sengketa informasi 
18. Laporan tugas peliputan kegiatan kelembagaan, pemandu acara, kunjungan 

jurnalistik sebagai peserta, dan instruktur dalam bimbingan teknis pembinaan 
hubungan eksternal 

19. Laporan kegiatan-kegiatan peningkatan pelaksanaan hubungan internal 
sebagai pemandu 
 
 
 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pranata Humas Mahir  memiliki pengetahuan tentang sejumlah peraturan, 
prosedur, dan operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang 
cukup untuk melaksanakan pekerjaan klerek dan menyelesaikan masalah yang 
muncul. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Pranata Humas Mahir  memberikan tugas berkelanjutan atau tugas tertentu 
dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, batasan, 
kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas tugas. 
Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau yang 
tidak biasa, termasuk metode kerja yang disarankan atau saran pada sumber 
materi yang tersedia.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Pranata Humas Mahir menggunakan prosedur melaksanakan pekerjaan 
ditetapkan dan sejumlah pedoman tersedia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pekerjaan Pranata Humas Mahir terdiri dari tugas yang mencakup langkah, 
proses, atau metode yang berhubungan 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pranata Humas Mahir meliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin dengan 
beberapa prosedur yang terpisah. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Pranata Humas Mahir memiliki hubungan dengan pegawai di unit 
organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Pranata Humas Mahir adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pranata Humas Mahir tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pranata Humas Mahir memiliki situasi kerja cukup terang, tidak panas, dan 
cukup ventilasi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Mahir 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1005 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Komputer Terampil Pelaksana Lanjutan 
Unit Kerja  : Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan operasi teknologi informasi dan implementasi teknologi 
informasi yang meliputi meliputi pemrograman menengah dan melakukan instalasi 
dan atau meningkatkan (up-grade) sistem operasi komputer/perangkat 
lunak/sistem jaringan komputer 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Membuat program menengah 
2. Mengembangkan dan atau meremajakan program menengah 
3. Membuat data uji coba untuk program menengah 
4. Melaksanakan uji coba program menengah 
5. Membuat petunjuk operasional program menengah 
6. Menyusun dokumentasi program menengah 
7. Melakukan instalasi dan atau meningkatkan (up-grade) sistem operasi 

komputer/ perangkat lunak/ sistem jaringan komputer 
8. Melakukan uji coba sistem operasi komputer 
9. Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem operasi 

komputer 
10. Membuat dokumentasi pengelolaan komputer 
11. Melakukan verifikasi data spasial 
12. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 

13. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan kevalidan pembuatan program 
2. Ketepatan instalasi dan upgrade sistem operasi dan jaringan komputer 

 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Hasil program menengah 
2. Laporan kegiatan mengembangkan dan atau meremajakan program 

menengah 
3. Data uji coba untuk program menengah 
4. Laporan kegiatan uji coba program menengah 
5. Dokumen petunjuk operasional program menengah 
6. Laporan kegiatan penyusunan dokumentasi program menengah 
7. Hasil instalasi dan atau peningkatan (up-grade) sistem operasi komputer/ 

perangkat lunak/ sistem jaringan komputer 



8. Laporan kegiatan uji coba sistem operasi komputer 
9. Laporan kegiatan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem operasi 

komputer 
10. Dokumentasi pengelolaan komputer 
11. Hasil verifikasi data spasial 
12. KAK RAB 
13. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pranata Komputer Terampil Pelaksana Lanjutan memiliki pengetahuan 
tentang sejumlah peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan 
pelatihan dan pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai 
pengelolaan data, sistem informasi dan infrastruktur/jaringan komputer. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Pada jabatan Pranata Komputer Terampil Pelaksana Lanjutan memberikan 
tugas berkelanjutan atau tugas tertentu dengan mengindikasikan secara umum 
apa yang harus diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, 
batas waktu dan prioritas tugas yaitu melaksanakan operasi teknologi informasi 
dan implementasi teknologi informasi. Penyelia memberikan tambahan 
instruksi untuk tugas baru, sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode kerja 
yang disarankan atau saran pada sumber materi yang tersedia.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Pranata Komputer Terampil Pelaksana Lanjutan menggunakan prosedur 
yang ditetapkan dan sejumlah pedoman yang tersedia dalam melaksanakan 
pekerjaan. Pranata Komputer dapat menentukan alternatif yang ada untuk 
digunakan. Ketika ada situasi dimana pedoman yang ada tidak dapat 
diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus 
mengacu pada penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75 

Pekerjaan Pranata Komputer Terampil Pelaksana Lanjutan terdiri dari tugas 
yang mencakup langkah, proses, atau metode yang berhubungan seperti 
membuat, mengembangkan dan uji coba program menengah serta 
mendokumentasikannya. Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan 
jabatan Pranata Komputer Terampil Pelaksana Lanjutan mencakup berbagai 
macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan 
dan perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali. 
Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat adalah berbeda tergantung 
pada sumber informasi, cara mendapatkan informasi (transaksi), atau 
perbedaan sifat faktual lainnya 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Pranata Komputer Terampil Pelaksana Lanjutan meliputi 
membuat, mengembangkan dan uji coba program menengah serta 
mendokumentasikannya. Hasil kerja atau jasa mempengaruhi keakuratan, 
kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih lanjut. 



F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 
Pranata Komputer Terampil Pelaksana Lanjutanmemiliki hubungan dengan 

pegawai internal organisasi dan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi 
di luar unit organisasi. Pegawai yang dihubungi biasanya berbeda dalam 
fungsi, misi, dan jenis kerja, antara lain perwakilan dari berbagai tingkat dalam 
suatu lembaga, seperti kantor pusat, kantor regional, kantor distrik atau kantor 
lapangan atau kantor pelaksana lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan 
teknologi dan informasi. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Pranata Komputer Terampil Pelaksana Lanjutan adalah 
untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi 
tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi 
bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Pranata Komputer Terampil Pelaksana Lanjutan adalah 
menetap. Pegawai dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. 
Walaupun demikian mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, 
membawa benda ringan seperti kertas, buku atau bagian yang kecil. Tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan kerja Pranata Komputer Terampil Pelaksana Lanjutan 
membawa resiko dan ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan 
tindakan pencegahan keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, 
kantor dan ruang server antara lain penggunaan praktek kerja yang aman pada 
peralatan kantor, menghindari licin dan jatuh, pengamatan peraturan 
kebakaran, BCP/DRP, dan sebagainya. Situasi kerja cukup terang, tidak 
panas, dan cukup ventilasi atau terkadang dalam ruang tertutup, ruang ber-AC. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Komputer Terampil Pelaksana Lanjutan 
Unit Kerja  : Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1005 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala Pusdatik 
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 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 
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 (Akhmad Toha, S.AP) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana Lanjutan 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan dan mengoperasikan peralatan laboratorium kategori 2, 
menyusun standar prosedur dan memberikan pelayanan Laboratorium Pendidikan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium, sebagai  anggota 
2. Menyusun SOP penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 
3. Menyiapkan peralatan kategori bahan khusus, kategori 2 dan 3 pada 

kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
4. Memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan 

kategori 1 dan penggunaan bahan umum pada kegiatan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi 

5. Melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam 
skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan umum 
pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

6. Mengoperasikan peralatan kategori 2 dengan penggunaan bahan umum 
atau khusus pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

7. Melakukan pemilahan limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan 
bahan khusus dan umum 

8. Melakukan pemantauan kualitas bahan umum 
9. Melakukan pengendalian objek kegiatan 
10. Melakukan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 pada 

penggunaan bahan umum pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
11. Melakukan pengawasan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) dan antisipasi 

bencana pada penggunaan peralatan kategori 1 dan bahan khusus atau 
umum 

12. Melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 1 bahan 
umum 

13. Melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dantatau produksi dalam skala 
terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan umum pada 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

14. Memberikan layanan kalibrasi peralatan kategori 1 dan 2 pada kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 

15. Memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan umum 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Kelengkapan dan kevalidan SOP 
2. Kelengkapan peralatan laboratorium 
3. Ketepatan pelayanan pengujian, kalibrasi dan operasional laboratorium 



 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Program tahunan pengelolaan laboratorium, sebagai  anggota 
2. SOP penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat 
3. Kesiapan peralatan kategori bahan khusus, kategori 2 dan 3 pada kegiatan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi 
4. Penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 dan 

penggunaan bahan umum pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
5. supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas 

yang menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan umum pada kegiatan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi 

6. Laporan hasil pengoperasian peralatan kategori 2 dengan penggunaan bahan 
umum atau khusus pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat 

7. Hasil pemilahan limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan 
khusus dan umum 

8. Hasil pantuan kualitas bahan umum 
9. Laporan kegiatan pengendalian objek kegiatan 
10. Hasil pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 pada 

penggunaan bahan umum pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
11. Hasil pengawasan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) dan antisipasi bencana 

pada penggunaan peralatan kategori 1 dan bahan khusus atau umum 
12. Hasil pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 1 bahan 
umum 

13. Hasil pengujian sampel, kalibrasi alat, dantatau produksi dalam skala terbatas 
dengan menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan umum pada kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 

14. Laporan kegiatan layanan kalibrasi peralatan kategori 1 dan 2 pada kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 

15. Laporan kegiatan pemberian layanan pengujian bahan pada kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 1 
dan bahan umum 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana Lanjutan memiliki 

pengetahuan tentang sejumlah peraturan, prosedur, atau operasi, yang 
membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang luas untuk melaksanakan 
berbagai pengelolaan data, sistem informasi dan infrastruktur/jaringan 
komputer. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Pada jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana 
Lanjutan memberikan tugas berkelanjutan atau tugas tertentu dengan 
mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, batasan, kualitas, 
dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas tugas yaitu 
melaksanakan operasi teknologi informasi dan implementasi teknologi 
informasi. 



 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana Lanjutan 
menggunakan prosedur yang ditetapkan dan sejumlah pedoman yang tersedia 
dalam melaksanakan pekerjaan. Pranata Komputer dapat menentukan 
alternatif yang ada untuk digunakan. Ketika ada situasi dimana pedoman yang 
ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang 
diajukan harus mengacu pada penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pekerjaan Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana Lanjutan 
terdiri dari tugas yang mencakup langkah, proses, atau metode yang 
berhubungan seperti membuat, mengembangkan dan uji coba program 
menengah serta mendokumentasikannya. Keputusan mengenai apa yang 
harus dilakukan jabatan Pranata Komputer Terampil Pelaksana Lanjutan 
mencakup berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu 
mengenali keberadaan dan perbedaan diantara beberapa situasi yang secara 
mudah dapat dikenali. Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat adalah 
berbeda tergantung pada sumber informasi, cara mendapatkan informasi 
(transaksi), atau perbedaan sifat faktual lainnya 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana 
Lanjutanmeliputi membuat, mengembangkan dan uji coba program menengah 
serta mendokumentasikannya.  

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana Lanjutan memiliki 
hubungan dengan pegawai internal organisasi dan pegawai di dalam lembaga 
yang sama tetapi di luar unit organisasi. Pegawai yang dihubungi biasanya 
berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, antara lain perwakilan dari berbagai 
tingkat dalam suatu lembaga, seperti kantor pusat, kantor regional, kantor 
distrik atau kantor lapangan atau kantor pelaksana lainnya yang berkaitan 
dengan pengelolaan teknologi dan informasi. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana 
Lanjutan adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta 
atau informasi tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau 
informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat 
teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana 
Lanjutanadalah menetap. Pegawai dapat duduk dengan nyaman untuk 
melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin kadang-kadang berjalan, 
berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti kertas, buku atau bagian 
yang kecil. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan pekerjaan. 

 



I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 
Lingkungan kerja Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana 

Lanjutanmembawa resiko dan ketidaknyamanan setiap hari, yang 
membutuhkan tindakan pencegahan keamanan khususnya pada tempat-
tempat seperti, kantor dan ruang server antara lain penggunaan praktek kerja 
yang aman pada peralatan kantor, menghindari licin dan jatuh, pengamatan 
peraturan kebakaran, BCP/DRP, dan sebagainya. Situasi kerja cukup terang, 
tidak panas, dan cukup ventilasi atau terkadang dalam ruang tertutup, ruang 
ber-AC. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana Lanjutan 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1005 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua STSN 
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 (Hendrini, S.IP, M.M) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pustakawan Terampil Pelaksana Lanjutan 
Unit Kerja      : Sekretariat Utama 
     Sekolah Tinggi Sandi Negara 
     Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengadministrasian perpustakaan 
pada tingkat Pustakawan Terampil Pelaksana Lanjutan sesuai dengan peraturan 
kepustakaan dan prosedur pengelolaan perpustakaan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengolah data untuk persiapan perencanaan penyelenggaraan 

perpustakaan 
2. Melakukan monitoring penyelenggaraan perpustakaan 
3. Mengelola data bibliografi dalam bentuk kartu katalog dan basis data 
4. Mengidentifikasi kerusakan koleksi perpustakaan 
5. Memastikan ketersediaan koleksi perpustakaan di tempatnya 
6. Membuat statistik perpustakaan 
7. Menyusun bahan-bahan publikasi dalam bentuk poster, spanduk, pembatas 

buku, stiker, dan sejenisnya 
8. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan dan Kesesuaian bahan layanan perpustakaan 
2. Kelayakan dan Kelancaran layanan Perpustakaan 
3. Kesiapan dan Ketersediaan bahan Perpustakaan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan persiapan perencanaan penyelenggaraan perpustakaan 
2. Laporan hasil monitoring penyelenggaraan perpustakaan 
3. Laporan data bibliografi yang sudah berbentuk kartu katalog dan basis 

data 
4. Laporan kerusakan koleksi perpustakaan 
5. Ketersediaan koleksi perpustakaan di tempatnya 
6. Laporan statistik perpustakaan 
7. Tersedianya bahan-bahan publikasi dalam bentuk poster, spanduk, 

pembatas buku, stiker, dan sejenisnya 
8. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 



9. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pustakawan Terampil Pelaksana Lanjutan  memiliki pengetahuan yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan yang dinilai yaitu pengetahuan 
tentang sejumlah peraturan, prosedur, dan operasi, yang membutuhkan 
pelatihan dan pengalaman yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan klerek 
dan menyelesaikan masalah yang muncul. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Pustakawan Terampil Pelaksana Lanjutan memberikan tugas berkelanjutan 
atau tugas tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus 
diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu 
dan prioritas tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, 
sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode kerja yang disarankan atau saran 
pada sumber materi yang tersedia. Pegawai menggunakan inisiatif dalam 
melaksanakan tugas yang berulang secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tapi 
melaporkan deviasi, masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup 
dalam instruksi kepada penyelia untuk membuat keputusan atau meminta 
bantuan. Penyelia menjamin bahwa pekerjaan yang telah selesai dan metode 
yang digunakan adalah secara teknik akurat dan memenuhi instruksi atau 
prosedur yang ada. Tinjauan pekerjaan meningkat sesuai dengan tugas yang 
lebih sulit dan pegawai tidak melaksanakan tugas yang sama sebelumnya.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Pustakawan Terampil Pelaksana Lanjutan Prosedur melaksanakan 
pekerjaan yang telah ditetapkan dengan pedoman tersedia. Pegawai 
mengunakan dan prosedur yang paling tepat untuk diterapkan pada kasus 
tertentu dengan deviasi yang terkecil pertimbangan dalam memilih pedoman, 
referensi, (minor). Pegawai dapat menentukan alternatif yang ada untuk 
digunakan. Situasi dimana pedoman yang ada tidak dapat diterapkan atau 
terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus mengacu pada 
penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pustakawan Terampil Pelaksana Lanjutan memiliki kompleksitas pekerjaan 
terdiri dari tugas yang mencakup langkah, proses, atau metode yang 
berhubungan.  Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, mencakup 
berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali 
keberadaan dan perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah 
dapat dikenali.   

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pustakawan Terampil Pelaksana Lanjutan memiliki ruang lingkup dan 
dampak pekerjaan yang meliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin dengan 
beberapa prosedur yang terpisah. 

 



F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 
Pustakawan Terampil Pelaksana lanjutan memiliki hubungan dengan 

pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit 
pendukung.  dan/atau  Hubungan dengan anggota masyarakat luas di dalam 
situasi yang tertentu, antara lain, tujuan hubungan dan dengan siapa 
berhubungan relatif jelas. Ciri khas hubungan pada tingkat ini hanya pada 
bagaimana cara memulai hubungan. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Pustakawan Terampil Pelaksana Lanjutan memiliki hubungan yang 
bertujuan untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau 
informasi tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau 
informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat 
teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pustakawan Terampil Pelaksana Lanjutan yaitu pekerjaan adalah menetap 
di dalam perpustakaan. Pegawai dapat duduk dengan nyaman untuk 
melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin kadang-kadang berjalan, 
berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti kertas, buku atau bagian 
yang kecil; atau mengendarai mobil. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pustakawan Terampil Pelaksana Lanjutan membawa resiko dan 
ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan tindakan pencegahan 
keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang rapat dan 
pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan umum, antara lain 
penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari licin 
dan jatuh, pengamatan peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas. Situasi kerja 
cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pustakawan Terampil Pelaksana Lanjutan 
Unit Kerja      : Sekretariat Utama, STSN, Pusdiklat 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 940 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua STSN 

 
ttd 

 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Hendrini, S.IP, M.M) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Sandiman Terampil Pelaksana Lanjutan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
     Sekolah Tinggi Sandi Negara 
     Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengoperasian dan pemeliharaan materiil persandian tingkat 
lanjutan sesuai prosedur untuk mendukung proses bisnis organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pembaharuan aplikasi dan hardware serta kordinasi dengan 

konsultan dan satker/unit kerja lain terkait master plan keamanan informasi 
2. Melakukan implementasi hasil modifikasi perangkat keras dan perangkat 

lunak, integrasi perangkat keras dan perangkat lunak, serta pengujian 
perangkat lunak 

3. Melakukan simulasi algoritma kriptografi dan monitoring proses komputasi 
analisis kripto dengan algoritma non-standar 

4. Melakukan pembuatan database kemungkinan pasangan plainteks 
dengan cipherteks serta monitoring proses komputasi analisis kripto 
dengan metode dictionary attack 

5. Melakukan pengkajian/penelitian tingkat sederhana serta menemukan 
teori dan konsep IPTEK tingkat sederhana yang dimanfaatkan untuk 
persandian berskala nasional dan memperoleh pengakuan dari Badan 
Siber dan Sandi Negara 

6. Memeriksa pengaturan aplikasi, konfigurasi perangkat jaringan dan 
keamanan, serta testing suatu sistem informasi 

7. Melakukan simulasi algoritma kriptografi, manajemen kunci, algoritma 
kriptografi modifikasi, manajemen kunci modifikasi, serta protokol dan 
jaringan komunikasi sandi modifikasi 

8. Melakukan konfigurasi switch, router, firewall, DNS, dan DHCP pada 
jaringan komunikasi sandi 

9. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja/unit lain terkait kebutuhan 
keamanan informasi dan bimbingan teknis operasional alat keamanan 
informasi 

10. Mengidentifikasi penyebab utama gangguan dan kerusakan pada 
operasional keamanan informasi 

11. Melakukan pemantauan kinerja, monitoring kinerja server serta asistensi 
login klien, dan identifikasi ancaman dalam jaringan komunikasi sandi 

12. Melakukan penyusunan berita acara dan simulasi operasional kegiatan 
kontra penginderaan 

13. Melakukan pengelolaan berita (pembuatan rekapitulasi pendistribusian, 
verifikasi kelengkapan, pemilahan, pemusnahan, kordinasi penyimpanan 
dengan ANRI, enkripsi berita) 

14. Melakukan instalasi peralatan sandi dan insert kunci sistem sandi kamar 
sandi bergerak 



15. Melakukan pemberian kode pada prototipe, insert, uji operasional 
penggunaan, monitoring alat pembangkit serta penggantian kunci secara 
remote dari kunci sistem sandi 

16. Melakukan pengujian jaring komunikasi sandi dan operasional peralatan 
sandi serta uji fungsi peralatan analisis teknik sandi/alat pendukung utama 

17. Melakukan pengelolaan peralatan sandi/alat pendukung utama 
(pengecekan kelengkapan, penyegelan/pemberian tanda klasifikasi 
kerahasiaan distribusi, pembuatan konsep permohonan pemusnahan, 
pemeliharaan dan lokalisir kerusakan) 

18. Mengkaji perangkat lunak (kompleksitas sistem) dan aspek operasional 
penggunaan alat pendukung utama persandian 

19. Melakukan pemeriksaan daftar log akses dan penggunaannya, pembuatan 
dokumentasi terhadap hak akses aset, serta pembuatan laporan 
penerimaan dan bulanan 

20. Melakukan kloning sistem sandi, monitoring implementasi aplikasi sandi 
dan dokumentasi rancang bangun materiil sandi 

21. Membuat login daftar pengguna layanan komunikasi terpadu 
22. Mengidentifikasi ancaman dan kelemahan sistem dalam analisis 

manajemen resiko 
23. Melaksanakan tugas siaga dan tugas pengamanan 
24. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
25. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kualitas laporan yang dibuat 
2. Ketelitian, ketepatan dan kevalidan melaksanakan pengkajian/penelitian 

tingkat sederhana 
3. Ketelitian dan kesesuaian mengelola peralatan sandu/APU 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Aplikasi dan hardware terbaharui serta master plan keamanan informasi 

terkoordinasi dengan baik 
2. Implementasi hasil modifikasi perangkat keras dan perangkat lunak, integrasi 

perangkat keras dan perangkat lunak, serta pengujian perangkat lunak 
3. Simulasi algoritma kriptografi dan data hasil monitoring proses komputasi 

analisis kripto dengan algoritma non-standar 
4. Database kemungkinan pasangan plainteks dengan cipherteks serta data 

hasil monitoring proses komputasi analisis kripto dengan metode dictionary 
attack 

5. Dokumen hasil pengkajian/penelitian tingkat sederhana serta temuan teori 
dan konsep IPTEK tingkat sederhana yang dimanfaatkan untuk persandian 
berskala nasional dan memperoleh pengakuan dari Badan Siber dan Sandi 
Negara 

6. Laporan pemeriksaan pengaturan aplikasi, konfigurasi perangkat jaringan dan 
keamanan, serta testing suatu sistem informasi 



7. Simulasi algoritma kriptografi, manajemen kunci, algoritma kriptografi 
modifikasi, manajemen kunci modifikasi, serta protokol dan jaringan 
komunikasi sandi modifikasi 

8. Switch, router, firewall, DNS, dan DHCP pada jaringan komunikasi sandi 
terkonfigurasi 

9. Laporan hasil koordinasi dengan satuan kerja/unit lain terkait kebutuhan 
keamanan informasi dan pelaksanaan bimbingan teknis operasional alat 
keamanan informasi 

10. Penyebab utama gangguan dan kerusakan pada operasional keamanan 
informasi teridentifikasi 

11. Laporan hasil pemantauan kinerja, monitoring kinerja server serta asistensi 
login klien, dan hasil identifikasi ancaman dalam jaringan komunikasi sandi 

12. Berita acara dan simulasi operasional kegiatan kontra penginderaan 
13. Berita terkelola dengan baik 
14. Laporan instalasi peralatan sandi dan insert kunci sistem sandi kamar sandi 

bergerak 
15. Laporan pemberian kode pada prototipe, insert, uji operasional penggunaan, 

monitoring alat pembangkit serta penggantian kunci secara remote dari kunci 
sistem sandi 

16. Data hasil pengujian jaring komunikasi sandi dan operasional peralatan sandi 
serta uji fungsi peralatan analisis teknik sandi/alat pendukung utama 

17. Peralatan sandi/alat pendukung utama terkelola dengan baik 
18. Data hasil kajian perangkat lunak (kompleksitas sistem) dan aspek 

operasional penggunaan alat pendukung utama persandian 
19. Dokumen hasil pemeriksaan daftar log akses dan penggunaannya, 

dokumentasi terhadap hak akses aset, serta laporan penerimaan dan bulanan 
20. Laporan hasil kloning sistem sandi, monitoring implementasi aplikasi sandi 

dan dokumentasi rancang bangun materiil sandi 
21. Login daftar pengguna layanan komunikasi terpadu 
22. Data hasil identifikasi ancaman dan kelemahan sistem dalam analisis 

manajemen resiko 
23. tugas siaga dan tugas pengamanan terlaksana 
24. Laporan hasil pelaksanaan tugas 
25. Bahan rencana program tahunan 

 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Sandiman Terampil Pelaksana Lanjutan harus memiliki pengetahuan 
tentang sejumiah peraturan, prosedur atau operasi yang membutuhkan 
pelatihan dan pengalaman yang terkait pekerjaannya untuk melaksanakan 
berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling berhubungan dan untuk 
menyelesaikan berbagai macam masalah.  

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Penyelia memberikan tugas tertentu kepada Sandiman Terampil Pelaksana 
Lanjutan dengan mengindikasikan secara umum tugas-tugas yang harus 
diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu 
dan prioritas tugas. 

 



C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 
Sandiman Terampil Pelaksana Lanjutan bekerja berdasarkan prosedur dan 

pedoman yang telah ditetapkan. Dalam menyelesaikan suatu kasus, sandiman 
pelaksana lanjutan menggunakan prosedur yang paling tepat atau alternatif 
yang ada berdasarkan deviasi terkecil yang diketahui, sedangkan jika memang 
tidak terdapat pedoman yang sesuai, sandiman pelaksana lanjutan harus 
mengacu pada penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pekerjaan Sandiman Terampil Pelaksana Lanjutan terdiri dari tugas yang 
mencakup langkah, proses atau metode yang saling berhubungan. Sandiman 
pelaksana lanjutan juga harus dapat mengenali perbedaan antar situasi yang 
dapat dijadikan dasar untuk melakukan pengambilan keputusan 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Sandiman Terampil Pelaksana Lanjutan meliputi pelaksanaan 
prosedur-prosedur yang berkaitan dengan kegiatan persandian. Selain itu, 
hasil kerja atau jasa dari sandiman pelaksana lanjutan akan mempengaruhi 
keakuratan, kelayakan dan akseptabilitas dari proses atau pelayanan yang 
berkaitan. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Sandiman Terampil Pelaksana Lanjutan memiliki hubungan dengan 
pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Pegawai 
yang dihubungi biasanya berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, antara 
lain perwakilan dari berbagai tingkat dalam suatu lembaga tetapi tetap memiliki 
korelasi dengan tugasnya, seperti kantor pusat, kantor regional, atau kantor 
pelaksana lainnya. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Sandiman Terampil Pelaksana Lanjutan 
adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau 
informasi tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut, baik yang mudah dimengerti 
maupun yang bersifat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Sandiman Terampil Pelaksana Lanjutan merupakan pekerjaan 
menetap yang dapat dilakukan dengan duduk dengan nyaman, meskipun 
terkadang berjalan, berdiri, menunduk, mengangkat dan membawa benda. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Sandiman Terampil Pelaksana Lanjutan membawa resiko dan 
ketidaknyamanan tingkat rendah  yang membutuhkan tindakan pencegahan 
keamanan standar, antara lain penggunaan praktek kerja yang aman pada 
peralatan kantor, menghindari licin dan jatuh serta pengamatan peraturan 
kebakaran. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Sandiman Terampil Pelaksana Lanjutan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama, STSN, Pusdiklat 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1005 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Analis Kepegawaian Terampil Pelaksana  
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan administrasi kepegawaian tingkat dasar pada instansi sesuai 
dengan prosedur yang berlaku supaya kegiatan administrasi berjalan lancar 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan naskah pengumuman penerimaan pegawai sesuai aturan yang 

berlaku 
2. Menyiapkan usul permintaan NIP sesuai prosedur yang berlaku supaya 
3. Menyiapkan surat melaksanakan tugas sesuai prosedur yang berlaku 

supaya administrasi pelaksanaan tugas berjalan lancar 
4. Menyiapkan surat pemberitahuan mengikuti latihan prajabatan sesuai 

prosedur supaya administrasi kegiatan prajabatan berjalan lancar 
5. Menyiapkan surat pemberitahuan tentang usul bahan tidak lengkap (BTL) / 

tidak memenuhi syarat (TMS); 
6. Menyiapkan surat permohonan menjadi saksi/rohaniwan; 
7. Menyiapkan usul permintaan Karpeg dan Karis/Karsu 
8. Menyiapkan bahan/berkas usulan kenaikan pangkat sesuai prosedur 

supaya administrasi kegiatan tersebut berjalan lancar 
9. Memeriksa kelengkapan berkas lamaran 
10. Mengawasi pelaksanaan ujian saringan 
11. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas peserta yang lulus ujian 
12. Menyiapkan Karpeg dan Karis/Karsu 
13. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan kevalidan naskah pengumuman penerimaan pegawai 
2. Ketepatan dan kelengkapan usul permintaan NIP 
3. Ketepatan dan kelengkapan SP 
4. Ketepatan surat pemberitahuan diklat 
5. Ketapatan surat pemberitahuan usul bahan tidak lengkap 
6. Ketepan surat permohonan saksi rohaniawan 
7. Ketepan dan kevalidan usul permintaan Karpeg dan Karis 
8. Ketepatan dan kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat 
9. Ketepatan dan kevalidan pemeriksaan berkas 
10. Kelancaran pengawasan pelaksanaan ujian 
11. Ketepatan dan kevalidan pemeriksaan berkasa 
12. Ketepatan dan kelengkapan karpeg/karis 



III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan pembahasan rencana usul formasi 
2. Bahan rapat persiapan pengadaan pegawai 
3. Konsep surat penggilan/penolakan untuk mengikuti ujian saringan 
4. Laporan pengawasan pelaksanaan ujian saringan 
5. Konsep pengumuman hasil ujian saringan 
6. Konsep surat pemberitahuan permintaan kelengkapan berkas pengangkatan 
7. Berkas nota usul permintaan NIP 
8. Konsep formasi (kualifikasi pendidikan dan jabatan) 
9. Konsep naskah keputusan pengangkatan 
10. Konsep surat permintaan pengujian kesehatan 
11. Permintaan Karpeg dan Karis/Karsu sesuai prosedur 
12. Konsep SK penetapan Karpeg dan karis/Karsu 

 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pengetahuan Analis Kepegawaian Terampil Pelaksana tentang sejumlah 
peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak 
standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah. Pengetahuan praktis tentang standar prosedur dibidang teknik dan 
pekerjaannya sehari-hari. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Analis Kepegawaian Terampil Pelaksana melakukan tugas sejenis dan 
berulang, penyelia membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, 
terperinci, dan spesifik.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman Analis Kepegawaian Terampil Pelaksana terperinci dan khusus, 
yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai 
tersebut. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Analis Kepegawaian Terampil Pelaksana terdiri dari tugas-tugas 
yang jelas dan berhubungan secara langsung. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Analis Kepegawaian Terampil Pelaksana meliputi pelaksanaan 
peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu 
tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih khas. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Analis Kepegawaian Terampil Pelaksana memiliki hubungan dengan 
pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit 
pendukung. 

 
 
 



G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Tujuan hubungan Analis Kepegawaian Terampil Pelaksana adalah untuk 

memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis.. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Analis Kepegawaian Terampil Pelaksana memiliki persyaratan fisik khusus 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Analis Kepegawaian Terampil Pelaksana memiliki resiko pekerjaan yang 
kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Analis Kepegawaian Terampil Pelaksana  
Unit Kerja  : Sekretariat Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 740 

  

  

Kelas Jabatan 6   (655-850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Auditor Terampil Pelaksana  
Unit Kerja  : Inspektorat 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan bahan dan data perumusan kebijakan dan pedoman bidang 
pengawasan, dan membantu pelaksanaan audit oleh auditor ahli pada instansi 
pemerintah 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit kinerja 
2. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit atas aspek 

keuangan tertentu 
3. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit untuk 

tujuan tertentu 
4. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit 

khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi 
5. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan 

evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain 
6. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam rangka 

membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 
pengendalian dan evaluasi pengawasan 

7. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelancaran dalam pelaksanaan tugas pengawasan sederhana dalam audit 

kinerja, atas aspek keuangan tertentu, dan audit untuk tujuan tertentu 
2. Keberlangsungan pengawasan sederhana dalam audit 

khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi 
3. Kelancaran dalam pelaksanaan tugas pengawasan sederhana dalam 

kegiatan evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit kinerja 
2. Laporan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit atas 

aspek keuangan tertentu 
3. Laporan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit untuk 

tujuan tertentu 
4. Laporan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit 

khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi 



5. Laporan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan 
evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain 

6. Laporan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam rangka 
membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 
pengendalian dan evaluasi pengawasan 
 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Auditor Terampil Pelaksana memiliki pengetahuan tentang sejumiah 

peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak 
standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Auditor Terampil Pelaksana, untuk tugas sejenis dan berulang, membuat 
tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan spesifik. 
Auditor bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia 
sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup 
di dalam instruksi atau pedoman.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Auditor Terampil Pelaksana menggunakan pedoman terperinci dan khusus, 
yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Auditor Terampil Pelaksana memiliki pekerjaan yang terdiri dari tugas-tugas 
yang jelas dan berhubungan secara langsung. Tindakan yang akan diambil 
atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaan Auditor Terampil Pelaksana meliputi pelaksanaan peraturan, 
regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau 
proyek dengan ruang lingkup yang lebih khas. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Auditor Terampil Pelaksana memiliki hubungan dengan pegawai di unit 
organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Auditor Terampil Pelaksana adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Auditor Terampil Pelaksana tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 



I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 
Auditor Terampil Pelaksana memiliki resiko pekerjaan yang kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Auditor Terampil Pelaksana  
Unit Kerja  : Inspektorat  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 790 

  

  

Kelas Jabatan 6   (655-850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Inspektur 

 
ttd 

 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Christyanto Noviantoro, S.H.,M.H) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Perawat Gigi Terampil 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan pelayanan keperawatan gigi dan mulut pada tingkat Perawat 
Gigi Terampil kepada karyawan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun rencana kerja harian, bulanan, tahunan, dan matriks kegiatan 
2. Melakukan pengajuan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan bulanan 
3. Melakukan inventarisasi, pemilahan dan penyimpanan alat, obat dan bahan 
4. Menyiapkan ruangan, alat, dan dokumen dalam rangka persiapan 

pelayanan perawatan gigi dan mulut 
5. Melakukan sterilisasi alat dan bahan 
6. Melakukan pencatatan dan pelaporan harian pelayanan keperawatan gigi 

dan mulut 
7. Menyusun rencana/jadwal penyuluhan kesehatan gigi dan mulut 
8. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Memberikan pelayanan keperawatan gigi dan mulut kepada karyawan 
2. Melakukan sterilisasi peralatan gigi 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Rencana kerja harian, bulanan, tahunan, dan matriks kegiatan 
2. Daftar kebutuhan alat, obat dan bahan bulanan 
3. Daftar inventaris alat, obat dan bahan 
4. Kesiapan ruangan, alat, dan dokumen dalam rangka persiapan pelayanan 

perawatan gigi dan mulut 
5. Alat dan bahan yang sudah steril 
6. Laporan pencatatan dan pelaporan harian pelayanan keperawatan gigi dan 

mulut 
7. Laporan rencana/jadwal penyuluhan kesehatan gigi dan mulut 
8. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

9. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Perawat Gigi Terampil memiliki pengetahuan praktis tentang standar 
prosedur dibidang teknik, yang membutuhkan pelatihan atau pengalaman luas. 
Untuk melaksanakan keperawatan gigi, Perawat Gigi Terampil memiliki 
pengetahuan praktis tentang standar prosedur dibidang teknik, yang 
membutuhkan pelatihan atau pengalaman luas, untuk: melaksanakan 
pekerjaan yang membutuhkan peralatan yang membutuhkan pertimbangan 
dan karakteristik tertentu dalam bidang kesehatan; menginterpretasikan hasil 
tes berdasarkan pengalaman dan observasi sebelumnya (tanpa membaca 
langsung instrumen atau alat pengukur lainnya); atau membuat intisari 
informasi dari berbagai sumber dan mempertimbangkan karakteristik dan 
kualitas sumber informasi tersebut untuk diterapkan di bidang kesehatan. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Perawat Gigi Terampil penyelia bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi 
dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak 
spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Perawat Gigi Terampil harus patuh dan taat pada pedoman kesehatan, 
penyimpangan harus disetujui oleh penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Perawat Gigi Terampil memiliki pekerjaan terdiri dari tugas-tugas yang jelas 
dan berhubungan secara langsung. Sedikit atau sama sekali tidak ada pilihan 
yang harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Perawat 
Gigi Terampil harus mengambil tindakan yang akan diambil atau respons yang 
harus dibuat sudah dapat diprediksikan 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Perawatan Gigi Terampil memiliki pekerjaan meliputi pelaksanaan 
peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu 
tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih khas. Hasil kerja atau jasa 
mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau 
pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Perawat gigi terampil memiliki hubungan dengan pegawai di unit organisasi 
atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Perawat Gigi Terampil memiliki hubungan dengan tujuan untuk memberikan 
fakta atau informasi mengenai layanan keperawatan gigi yang dilakukan. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Perawat Gigi Terampil memiliki pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik 
seperti berdiri dalam waktu yang lama, membungkuk untuk memberikan 
pelayanan kepada pasien. Pekerjaan tersebut membutuhkan ketelitian. 

 



I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-2 = 20) 
Perawat Gigi Terampil mempunyai lingkungan pekerjaan yang membawa 

resiko dan ketidaknyamanan yang cukup besar, yang memerlukan tindakan 
pencegahan; berhadapan dengan penyakit menular atau iritasi bahan kimia. 
Pegawai dipersyaratkan menggunakan pakaian pelindung, seperti topeng, 
baju, jaket, sepatu boot, kacamata debu, sarung tangan, atau baju pelindung. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Perawat Gigi Terampil 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 20 

  
Tingkat faktor  9- 2 

Total Nilai 805 

  

  

Kelas Jabatan 6   (655-850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Perawat Terampil 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan, memfasilitasi, dan memberikan kegiatan pelayanan keperawatan 
tingkat terampil kepada pegawai BSSN beserta keluarganya pada Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan BSSN. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu 
2. Mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat pada individu dalam rangka 

melakukan upaya promotif 
3. Membuat media untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada 

individu dalam rangka melakukan upaya promotif 
4. Memfasilitasi penggunaan alat-alat pengamanan atau pelindung fisik pada 

pasien atau kelompok untuk mencegah risiko cedera pada individu dalam 
rangka upaya preventif 

5. Memantau perkembangan pasien sesuai dengan kondisinya (melakukan 
pemeriksaan fisik, mengamati keadaan pasien) pada individu dalam rangka 
upaya preventif 

6. Memberikan oksigenasi sederhana dan bantuan hidup dasar 
7. Melakukan pengukuran antropometri 
8. Melakukan fasilitasi pasien dalam memenuhi kebutuhan eliminasi dan 

fiksasi fisik 
9. Memantau keseimbangan cairan dan elektrolit pasien 
10. Melakukan dan mempertahankan mobilisasi posisi pasien serta posisi 

anatomis pasien 
11. Memfasilitasi lingkungan yang mendukung istirahat, kebiasaan tidur pasien 

serta penggunaan pakaian yang mendukung kenyamanan pada pasien 
12. Melakukan pemeliharaan diri pasien dengan memandikan pasien dan 

membersihkan mulut pasien 
13. Melakukan dan mempertahankan suhu tubuh pasien saat tindakan 

(memasang warming blanket atau kompres hangat/dingin) 
14. Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan 
15. Melaksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan baik dalam bentuk 

kegiatan supervisi atau bantuan/partisipasi kesehatan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan, kesesuaian dan kelancaran pelayanan keperawatan kepada 

seluruh pegawai BSSN 
2. Kelancaran dan keberlangsungan perilaku hidup bersih dan sehat seluruh 

pegawai BSSN 
3. Ketepatan dan kesesuaian pelaksanaan supervisi, evaluasi dan/atau 

pelaporan pelaksanaan pelayanan keperawatan 
 



III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Hasil kaji kepetawatan dasar 
2. Laporan upaya promotif perilaku hidup bersih dan sehat 
3. Media upaya promotif dalam perilaku hidup bersih dan sehat 
4. Laporan penggunaan alat-alat pengamanan atau pelindung fisik pada pasien 

atau kelompok 
5. Laporan pemeriksaan fisik serta mengamati keadaan/perkembangan pasien 
6. Laporan hasil memberikan oksigenasi sederhana dan bantuan hidup dasar 
7. Laporan pengukuran antropometri 
8. Laporan fasilitasi pasien dalam memenuhi kebutuhan eliminasi dan fiksasi fisik 
9. Laporan hasil pantau keseimbangan cairan dan elektrolit pasien 
10. Laporan hasil mobilisasi posisi pasien 
11. Laporan hasil fasilitasi lingkungan yang mendukung istirahat, kebiasaan tidur 

pasien serta penggunaan pakaian yang mendukung kenyamanan pada pasien 
12. Laporan pemeliharaan diri pasien 
13. Laporan hasil mempertahankan suhu tubuh pasien 
14. Laporan hasil komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan 
15. Laporan hasil tugas lapangan di bidang kesehatan 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Perawat Terampil memiliki pengetahuan tentang sejumiah peraturan, 

prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang 
luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling 
berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam masalah;  atau  
pengetahuan praktis tentang standar prosedur dibidang teknik, yang 
membutuhkan pelatihan atau pengalaman luas, untuk:  melaksanakan 
pekerjaan yang membutuhkan peralatan yang membutuhkan pertimbangan 
dan karakteristik tertentu; menginterpretasikan hasil tes berdasarkan 
pengalaman dan observasi sebelumnya (tanpa membaca langsung instrumen 
atau alat pengukur lainnya); atau membuat intisari informasi dari berbagai 
sumber dan mempertimbangkan karakteristik dan kualitas sumber informasi 
tersebut untuk diterapkan; atau  pengetahuan dan keterampilan yang setara. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Perawat Terampil pekerjaannya sejenis dan berulang, penyelia membuat 
tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan spesifik. 
Perawat Terampil bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia 
sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup 
di dalam instruksi atau pedoman.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Perawat Terampil memiliki pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi 
semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai.  Pegawai harus 
patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus disetujui oleh penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Perawat Terampil memiliki pekerjaan yagn terdiri dari tugas-tugas yang 
jelas dan berhubungan secara langsung. Sedikit atau sama sekali tidak ada 
pilihan yang harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. 



 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Perawat Penyelia memiliki pekerjaan meliputi pelaksanaan peraturan, 
regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau 
proyek dengan ruang lingkup yang lebih has. Hasil kerja atau jasa 
mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau 
pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Perawat Terampil memiliki hubungan dengan pegawai di unit organisasi, 
kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Perawat Terampil memiliki hubungan dengan tujuan untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Perawat Terampil dalam pekerjaan membutuhkan tenaga fisik seperti 
berdiri dalam waktu yang lama membengkok, meringkuk, membungkuk, 
merentangkan, mengapai, atau sejenisnya untuk memeriksa pasien. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-2 = 20) 

Perawat Terampil memiliki lingkungan pekerjaan yang membawa resiko 
dan ketidaknyamanan yang cukup besar, yang memerlukan tindakan 
pencegahan keamanan khusus antara lain, bekerja disekitar orang sakit, 
berhadapan dengan penyakit menular atau iritasi bahan kimia. Pegawai 
dipersyaratkan menggunakan pakaian pelindung, seperti topeng, baju, jaket, 
sepatu boot, kacamata debu, sarung tangan, atau baju pelindung. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Perawat Terampil 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 20 

  
Tingkat faktor  9- 2 

Total Nilai 805 

  

  

Kelas Jabatan 6   (655-850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Humas Terampil Pelaksana 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan pengumpulan, pemilihan, penyusunan data dan informasi 
kehumasan sesuai prosedur yang ada sebagai bahan penyelesaian pekerjaan. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengumpulkan data untuk perencanaan pelayanan informasi 
2. Mengumpulkan data untuk perencanaan pengembangan pelayanan 

informasi 
3. Mengumpulkan data untuk perencanaan hubungan eksternal maupun 

internal 
4. Mengumpulkan data untuk penyusunan statistik pelayanan informasi dan 

kehumasan 
5. Menyusun rencana kebutuhan sarana, prasarana dan biaya 

penyelenggaraan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan 
6. Mengumpulkan data dan informasi serta konten media untuk pelayanan 

informasi 
7. Melakukan entri data dan informasi untuk pelayanan informasi dan 

kehumasan 
8. Melakukan pemutakhiran data dan informasi publik secara berkala 
9. Melakukan pemilih bahan untuk pembuatan kliping 
10. Menyusun materi layanan informasi untuk media tatap muka 
11. Melakukan pelayanan informasi secara stasioner (telepon, faksimile, surat 

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

12. Mengumpulkan data dan informasi untuk pelaksanaan hubungan eksternal 
maupun internal 

13. Membuat desain baliho untuk peningkatan pelaksanaan hubungan 
eksternal maupun internal, dalam bentuk foto atau slide 

14. Memantau penempatan sarana dan fasilitas konferensi pers, seminar, 
lokakarya, atau pertemuan sejenis 

15. Mengoordinasikan peningkatan pelaksanaan hubungan internal 
16. Melakukan transkrip ceramah atau briefing 

 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan dan kesesuaian data pelayanan informasi dan kehumasan 
2. Kualitas desain baliho untuk peningkatan pelaksanaan hubungan internal 

maupun eksternal, dalam bentuk foto atau slide 
3. Kualitas transkrip ceramah atau briefing 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Data untuk perencanaan pelayanan informasi 
2. Data untuk perencanaan pengembangan pelayanan informasi 



3. Data untuk perencanaan hubungan eksternal maupun internal 
4. Data untuk penyusunan statistik pelayanan informasi dan kehumasan 
5. Dokumen rencana kebutuhan sarana, prasarana dan biaya penyelenggaraan 

kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan 
6. Dokumen data dan informasi serta konten media untuk pelayanan informasi 
7. Laporan entri data dan informasi untuk pelayanan informasi dan kehumasan 
8. Laporan pemutakhiran data dan informasi publik secara berkala 
9. Bahan untuk pembuatan kliping 
10. Materi layanan informasi untuk media tatap muka 
11. Laporan pelayanan informasi secara stasioner (telepon, faksimile, surat 

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

12. Data dan informasi untuk pelaksanaan hubungan eksternal maupun internal 
13. Desain baliho untuk peningkatan pelaksanaan hubungan eksternal maupun 

internal, dalam bentuk foto atau slide 
14. Laporan pemantauan penempatan sarana dan fasilitas konferensi pers, 

seminar, lokakarya, atau pertemuan sejenis 
15. Laporan kegiatan koordinas peningkatan pelaksanaan hubungan internal 
16. Dokumen transkrip ceramah atau briefing 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pranata Humas Terampil Pelaksana harus memiliki pengetahuan tentang 

sejumlah peraturan, prosedur, atau operasi pengelolaan informasi kehumasan, 
yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang luas untuk melaksanakan 
berbagai pekerjaan kehumasan yang tidak standar dan saling berhubungan, 
dan menyelesaikan berbagai macam masalah humas. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pranata Humas Terampil Pelaksana penyelia membuat tugas kehumasan 
disertai dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan spesifik untuk tugas sejenis 
dan berulang. Pegawai bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan 
penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik 
dicakup di dalam instruksi atau pedoman kehumasan. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Pranata Humas Terampil Pelaksana melaksanakan tugas berdasarkan 
pedoman kehumasan yang terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek 
penting tugas yang diberikan kepada pegawai, serta patuh dan taat pada 
pedoman, penyimpangan harus disetujui oleh penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Pranata Humas Terampil Pelaksana terdiri dari tugas-tugas yang 
jelas dan berhubungan secara langsung mengenai kehumasan, sedikit pilihan 
yang harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan, tindakan 
yang akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat, 
pekerjaan secara cepat dapat dikuasai misalnya mengumpulkan data dan 
mengolah pelayanan informasi, hubungan eksternal maupun internal, 
kehumasan baik melalui media offline ataupun online. 

 



E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 
Pekerjaan Pranata Humas Terampil Pelaksana meliputi pelaksanaan 

peraturan, regulasi, atau prosedur kehumasan, dan merupakan bagian dari 
suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih has, hasil kerja atau 
jasa mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses 
atau pelayanan kehumasan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pranata Humas Terampil Pelaksana berhubungan dengan anggota 
masyarakat luas di dalam situasi yang tertentu, antara lain, tujuan hubungan 
dan dengan siapa berhubungan relatif jelas. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Pranata Humas Terampil Pelaksana adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi 
kehumasan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan konsumsi publik. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Pranata Humas Terampil Pelaksana adalah menetap. Pegawai 
dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian 
mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan 
seperti kertas, buku atau bagian yang kecil; atau mengendarai mobil. Tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan pekerjaan Pranata Humas Terampil Pelaksana tidak membawa 
resiko dan ketidaknyamanan setiap hari. Situasi kerja cukup terang, tidak 
panas, dan cukup ventilasi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Humas Terampil Pelaksana 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 2 

Total Nilai 790 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Komputer Terampil Pelaksana 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan operasi teknologi informasi dan implementasi teknologi 
informasi yang meliputi perekaman data, pemasangan dan pemeliharaan sistem 
komputer dan sistem jaringan komputer, dan pemrograman dasar. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Membuat laporan operasi komputer secara rinci dan lengkap 
2. Membuat dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer sesuai 

klasifikasi 
3. Melakukan verifikasi perekaman data 
4. Melakukan dijitasi dan editing data spasial 
5. Membuat laporan hasil perekaman data 
6. Melakukan pemasangan peralatan sistem komputer atau sistem jaringan 

komputer 
7. Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer 
8. Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem jaringan 

komputer 
9. Membuat program dasar 
10. Mengembangkan dan atau meremajakan program dasar 
11. Membuat data uji coba untuk program dasar 
12. Melaksanakan uji coba program dasar 
13. Membuat petunjuk pengoperasian program dasar 
14. Menyusun dokumentasi program dasar 

 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Melaksanakan operasi teknologi informasi 
2. Ketepatan dan keakuratan editing data, laporan hasil perekaman data 
3. Kevalidan dan ketepatan pembuatan dan uji coba program dasar 
4. Ketepatan pemasangan peralatan sistem komputer/sistem jaringan 

komputer 
 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan operasi komputer 
2. Dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer 
3. Laporan kegiatan verifikasi perekaman data 
4. Laporan dijitasi dan editing data spasial 
5. Laporan hasil perekaman data 
6. Laporan kegiatan pemasangan peralatan sistem komputer atau sistem 

jaringan komputer 
7. Laporan kegiatan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer 
8. Laporan kegiatan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem jaringan 

komputer 



9. Program dasar 
10. Laporan kegiatan mengembangkan dan atau meremajakan program dasar 
11. Data uji coba untuk program dasar 
12. Laporan kegiatan uji coba program dasar 
13. Petunjuk pengoperasian program dasar 
14. Dokumentasi program dasar 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pranata Komputer Terampil Pelaksana memiliki pengetahuan tentang 

sejumiah peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak 
standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pada jabatan Pranata Komputer Terampil Pelaksana, untuk tugas sejenis 
dan berulang, membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, 
terperinci, dan spesifik. Pranata Komputer bekerja sesuai instruksi dan 
berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Pranata Komputer Terampil Pelaksana menggunakan pedoman terperinci 
dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada 
pegawai. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pranata Komputer Terampil Pelaksana memiliki pekerjaan yang terdiri dari 
tugas-tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung. Tindakan yang 
akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaaan Pranata Komputer Terampil Pelaksana meliputi pelaksanaan 
peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu 
tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih khas. Hasil kerja Pranata 
Komputer mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari 
proses atau pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pranata Komputer Terampil Pelaksana memiliki hubungan dengan pegawai 
di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Pranata Komputer Terampil Pelaksana adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
 



H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pekerjaan Pranata Komputer Terampil Pelaksana adalah menetap. 

Pegawai dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun 
demikian mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa 
benda ringan seperti kertas, buku atau bagian yang kecil; atau mengendarai 
mobil. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan pekerjaan Pranata Komputer Terampil Pelaksana tidak 
membawa resiko dan ketidaknyamanan setiap hari. Situasi kerja cukup terang, 
tidak panas, dan cukup ventilasi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Komputer Terampil Pelaksana 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 2 

Total Nilai 790 

  

  

Kelas Jabatan 6   (655-850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana  
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyiapkan dan mengoperasikan peralatan laboratorium kategori 1, 
menyusun standar prosedur dan memberikan pelayanan Laboratorium 
Pendidikan. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengumpulkan data untuk perencanaan pelayanan informasi 
2. Menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium, sebagai anggota 
3. Menyusun kebutuhan peralatan kategori 1 dan bahan umum pada kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 
4. Menyusun SOP penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan 
5. Menyiapkan peralatan kategori 1 dan bahan umum pada kegiatan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi 
6. Mengumpulkan dan memverifikasi data kebutuhan bahan pada kegiatan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi 
7. Mengoperasikan peralatan kategori 1 dan 2dengan penggunaan bahan 

khusus pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
8. Menyusun laporan penggunaan peralatan dan bahan dalam rangka 

kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
9. Mengelola (material handling) sisa bahan umum 
10. Melakukan pemilahan limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan 

bahan umum 
11. Menyusun jadwal pemeliharaan perawatan peralatan kategori 1 dan bahan 

umum 
12. Membersihkan, menata, dan menyimpan peralatan kategori 1, sarana 

penunjang, bahan khusus, dan bahan umum. 
13. Melakukan kalibrasi peralatan kategori 1 

 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian rencana dan program kerja 
2. Kelengkapan peralatan laboratorium yang disiapkan 
3. Kelancaran dan kesesuaian pelayanan pengujian, kalibrasi dan operasional 

laboratorium 
 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Bahan untuk perencanaan pelayanan informasi 
2. Bahan program tahunan pengelolaan laboratorium 
3. Bahan kebutuhan peralatan kategori 1 dan bahan umum pada kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 
4. SOP penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan 
5. Kesiapan peralatan kategori 1 dan bahan umum pada kegiatan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 



6. Hasil kegiatan pengumpulan dan verifikasi data kebutuhan bahan pada 
kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

7. Laporan kegiatan mengoperasikan peralatan kategori 1 dan 2 dengan 
penggunaan bahan khusus pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

8. Laporan penggunaan peralatan dan bahan dalam rangka kegiatan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi 

9. Laporan kegiatan pengelolaan (material handling) sisa bahan umum 
10. Laporan kegiatan pemilahan limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan 

bahan umum 
11. Jadwal pemeliharaan perawatan peralatan kategori 1 dan bahan umum 
12. Laporan kegiatan membersihkan menata, dan menyimpan peralatan kategori 

1, sarana penunjang, bahan khusus, dan bahan umum. 
13. Laporan kegiatan kalibrasi peralatan kategori 1 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana untuk melaksanakan 

tugas jabatan yang dinilai diperlukan/dibutuhkan pengetahuan tentang 
sejumiah peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang luas tentang laboratorium di Perguruan Tinggi untuk 
melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling berhubungan, 
dan menyelesaikan berbagai macam masalahd dalam pengelolaan 
laboratorium. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana mempunyau tugas 
sejenis dan berulang, Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana 
bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana 
dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam 
instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana mempunyai 
pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 
yang diberikan kepada pegawai. Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil 
Pelaksana harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus disetujui 
oleh penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana memiliki pekerjaan 
yang terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung. 
Sedikit atau sama sekali tidak ada pilihan yang harus dibuat di dalam 
memutuskan apa yang harus dilakukan dalam pengelolaan laboratorium.  

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana memiliki ruang 
lingkup dan dampak tugas yang bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang 
terpisah. Hasil kerja dan jasa yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan 
orang lain tetapi mempunyai sedikit dampak di luar unit organisasi langsung. 

 



F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 
Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana memiliki hubungan 

dengan pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam 
unit pendukung dan/atau hubungan dengan anggota masyarakat luas di dalam 
situasi yang tertentu, antara lain, tujuan hubungan dan dengan siapa 
berhubungan relatif jelas. Ciri khas hubungan pada tingkat ini hanya pada 
bagaimana cara memulai hubungan. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana memiliki hubungan 
yang bertujuan untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta 
atau informasi tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau 
informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana mempunyai 
pekerjaan yang menetap di laboratorium. Pranata Laboratorium Pendidikan 
Ahli Muda dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. 
Walaupun demikian mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, 
membawa benda ringan seperti bahan bahan laboratorium. Tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana berada di lingkungan 
yagn membawa resiko dan ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan 
tindakan pencegahan keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, 
kantor, ruang rapat dan pelatihan, perpustakaan, laboratorium. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 2 

Total Nilai 790 

  

  

Kelas Jabatan 6   (655-850) 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pustakawan Terampil Pelaksana  
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengadministrasian perpustakaan 
pada tingkat Pustakawan Pelaksana sesuai dengan peraturan kepustakaan dan 
prosedur pengelolaan perpustakaan. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengumpulkan data untuk persiapan perencanaan penyelenggaraan 

perpustakaan 
2. Mengidentifikasi bahan perpustakaan untuk pengadaan 
3. Mendaftarkan bahan perpustakaan 
4. Menyusun daftar tambahan bahan perpustakaan 
5. Melakukan alih data bibliografi secara manual maupun elektronik 
6. Mengelola koleksi perpustakaan 
7. Melakukan layanan peminjaman dan pengebalian koleksi perpustakaan 
8. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan dan Kesesuaian bahan layanan perpustakaan 
2. Kelayakan dan Kelancaran layanan Perpustakaan 
3. Kesiapan dan Ketersediaan bahan Perpustakaan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan persiapan perencanaan penyelenggaraan perpustakaan 
2. Laporan daftar bahan perpustakaan untuk pengadaan 
3. Laporan bahan perpustakaan yang akan didaftarkan 
4. Laporan daftar tambahan bahan perpustakaan 
5. Laporan daftar alih data bibliografi 
6. Koleksi perpustakaan yang telah dikelola 
7. Layanan peminjaman dan pengebalian koleksi perpustakaan 
8. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

9. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
 
 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pustakawan Terampil Pelaksana memiliki pengetahuan tentang tugas atau 
operasi yang sederhana, rutin, atau berulang, yang secara khusus mengikuti 
instruksi langkah demi langkah, dan sedikit atau sama sekali tidak 
membutuhkan pelatihan atau pengalaman sebelumnya. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pustakawan Terampil Pelaksana untuk tugas sejenis dan berulang, 
penyelia membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, 
terperinci, dan spesifik. Dalam hal ini tugas akan diawasi dengan teliti.   
Pegawai bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia 
sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup 
di dalam instruksi atau pedoman.  Untuk semua jabatan, pekerjaan diawasi 
dengan teliti. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Pustakawan Terampil Pelaksana yaitu pedoman terperinci dan khusus, 
yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai.  
Pegawai harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus disetujui 
oleh penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pustakawan Terampil Pelaksana memiliki kompleksitas yang terdiri dari 
tugas-tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung.  Sedikit atau sama 
sekali tidak ada pilihan yang harus dibuat di dalam memutuskan apa yang 
harus dilakukan.  Tindakan yang akan diambil atau respons yang harus dibuat 
sudah dapat dilihat.  Pekerjaan secara cepat dapat dikuasai.  

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pustakawan Terampil Pelaksana memiliki ruang lingkup dan dampak tugas 
memliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang 
terpisah.  Hasil kerja dan jasa yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan 
orang lain tetapi mempunyai sedikit dampak di luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pustakawan Terampil Pelaksana memeiliki hubungan personil dengan 
pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit 
pendukung.  dan/atau Hubungan dengan anggota masyarakat luas di dalam 
situasi yang tertentu, antara lain, tujuan hubungan dan dengan siapa 
berhubungan relatif jelas. Ciri khas hubungan pada tingkat ini hanya pada 
bagaimana cara memulai hubungan. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Pustakawan Terampil Pelaksana mempunyai hubungan dengan tujuan 
untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi 
tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi 
bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
 



H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pustakawan Terampil Pelaksana mempunyai pekerjaan yang menetap di 

perpustakaan. Pustakawan Terampil Pelaksana dapat duduk dengan nyaman 
untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin kadang-kadang 
berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti kertas, buku atau 
bagian yang kecil; atau mengendarai mobil. Tidak ada persyaratan fisik khusus 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pustakawan Terampil Pelaksana mempunyai lingkungan yang membawa 
resiko dan ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan tindakan 
pencegahan keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang 
rapat dan pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan umum, antara lain 
penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari licin 
dan jatuh, pengamatan peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas. Situasi kerja 
cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pustakawan Terampil Pelaksana  
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 2 

Total Nilai 790 

  

  

Kelas Jabatan 6   (655-850) 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Sandiman Pelaksana 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengoperasian dan pemeliharaan materiil persandian tingkat 
sederhana sesuai prosedur yang berlaku untuk mendukung proses bisnis 
organisasi. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pendataan kebutuhan hardware dan software serta kebutuhan 

sarana dan fasilitas dalam keamanan informasi 
2. Melakukan instalasi aplikasi pada klien dan server serta instalasi dan 

pemeliharaan IPS dan IDS 
3. Menguji fungsional dan electrical specification (tegangan, arus, suhu, dan 

emisi) pada perangkat keras 
4. Memantau implemetasi master plan keamanan TI 
5. Melakukan perbaikan gangguan listrik dan penggantian bagian hardware 

yang rusak 
6. Melakukan pengklasifikasian informasi serta alih media dan backup 

dokumen 
7. Melakukan simulasi perangkat keras dan perangkat lunak modifikasi serta 

membuat dokumentasinya 
8. Melakukan pengecekan alat, kegiatan, pendokumentasian dan 

penyimpanan data hasil kegiatan monitoring sinyal elektromagnetik 
9. Melakukan konfigurasi proxi dan file transfer serta penggantian klien 

password pada jaringan komunikasi sandi 
10. Melakukan penyiapan data dukung, survei pra pelaksanaan, perawatan 

peralatan, dan pengkalibrasian peralatan suatu kegiatan kontra 
penginderaan 

11. Melakukan pengelolaan berita (pengamplopan, pencatatan alamat, 
pengagendaan, pendistribusian, penyalinan, pencocokan pengiriman dan 
penerimaan, pencatatan dan pemilahan serta pembuatan berita acara 
serah terima) 

12. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan dan hasil keputusan 
analisis manajemen resiko 

13. Melakukan pengelolaan kunci sistem sandi (pencetakan prototipe, 
penggandaan prototipe, pengecekan hasil insert, pengecekan dan 
pemilahan pra distribusi, penyegelan, pembuatan tanda terima, 
pengagendaan, dan perekapan karakteristik) 

14. Melakukan pembuatan daftar penghapusan dan proses penghapusan dari 
kunci sistem sandi, bahan sandi, sistem sandi, serta peralatan sandi atau 
alat pendukung utama 

15. Melakukan pemeliharaan, pembuatan tanda terima semetara, pengecekan 
kelengkapan dan pengecekan suku cadang dari suatu peralatan sandi/alat 
pendukung utama 



16. Melakukan pemeliharaan server aplikasi, recovery data, serta re-install 
operating system dan aplikasi software 

17. Melakukan pendataan internal audit keamanan teknologi informasi 
18. Melakukan pengelolaan administrasi sistem komunikasi terpadu 

(pembuatan daftar pengguna, inventarisasi peralatan, dan pemeliharaan 
aplikasi terhadap gangguan virus) 

19. Melaksanakan tugas siaga dan tugas pengamanan 
20. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
21. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kecepatan dan ketepatan dalam melakukan perbaikan, konfigurasi dan 

instalasi 
2. Kesesuaian dalam melakukan penyiapan suatu kegiatan 
3. Kesesuaian dan kerapihan dalam melakukan pengelolaan administrasi 
4. Kualitas laporan yang dibuat 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Data hasil pendataan kebutuhan hardware dan software serta kebutuhan 

sarana dan fasilitas dalam keamanan informasi 
2. Aplikasi terinstal pada klien dan server serta IPS dan IDS terinstal dan 

terpelihara 
3. Data hasil uji fungsional dan electrical specification (tegangan, arus, suhu, dan 

emisi) pada perangkat keras 
4. Implemetasi master plan keamanan TI terpantau dengan baik 
5. Gangguan listrik dan bagian hardware yang rusak dapat diatasi 
6. Data hasil pengklasifikasian informasi serta alih media dan backup dokumen 
7. Dokumen simulasi perangkat keras dan perangkat lunak modifikasi 
8. Laporan pengecekan alat, kegiatan, pendokumentasian dan penyimpanan 

data hasil kegiatan monitoring sinyal elektromagnetik 
9. Laporan konfigurasi proxi dan file transfer serta penggantian klien password 

pada jaringan komunikasi sandi 
10. Laporan penyiapan data dukung, survei pra pelaksanaan, perawatan 

peralatan, dan pengkalibrasian peralatan suatu kegiatan kontra penginderaan 
11. Berita terkelola dengan baik 
12. Dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan dan hasil keputusan analisis 

manajemen resiko 
13. Kunci sistem sandi terkelola dengan baik 
14. Laporan daftar penghapusan dan proses penghapusan dari kunci sistem sandi, 

bahan sandi, sistem sandi, serta peralatan sandi atau alat pendukung utama 
15. Laporan pemeliharaan, pembuatan tanda terima semetara, pengecekan 

kelengkapan dan pengecekan suku cadang dari suatu peralatan sandi/alat 
pendukung utama 

16. Laporan pemeliharaan server aplikasi, recovery data, serta re-install operating 
system dan aplikasi software 

17. Data internal audit keamanan teknologi informasi 
18. Administrasi sistem komunikasi terpadu terkelola dengan baik 



19. Tugas siaga dan tugas pengamanan terlaksana 
20. Laporan hasil pelaksanaan tugas 
21. Bahan rencana program tahunan 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Sandiman Pelaksana memiliki pengetahuan tentang sejumiah peraturan, 
prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang 
luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling 
berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam masalah. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pekerjaan Sandiman Pelaksana diawasi dengan teliti. Dalam situasi 
tertentu,penyelia melakukan peninjauan pekerjaan, termasuk pengecekan 
kemajuan pekerjaan atau peninjauan pekerjaan yang telah selesai untuk tujuan 
keakuratan, kecukupan, dan ketaatan pada instruksi dan prosedur yang 
ditetapkan.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Sandiman Pelaksana membutuhkan pedoman terperinci dan khusus, yang 
meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Sandiman Pelaksana terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan 
berhubungan secara langsung. Sedikit pilihan yang harus dibuat di dalam 
memutuskan apa yang harus dilakukan. Tindakan yang akan diambil atau 
respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. Pekerjaan secara cepat dapat 
dikuasai. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaan Sandiman Pelaksana meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, 
atau prosedur terkait kriptografi, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau 
proyek dengan ruang lingkup yang lebih luas. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Sandiman Pelaksana yaitu dengan pegawai di unit organisasi. 
 

G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Tujuan hubungan Sandiman Pelaksana adalah untuk memperoleh, 

mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Sandiman Pelaksana bersifat menetap. Sandiman Pelaksana 
kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti 
kertas, buku atau bagian yang kecil; atau mengendarai mobil. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Sandiman Pelaksana memiliki risiko kecil. 



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Sandiman Pelaksana 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 790 

  

  

Kelas Jabatan 6   (655-850) 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Arsiparis Terampil Pelaksana 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengadministrasian arsip pada 
tingkat Arsiparis Terampil Pelaksana sesuai dengan peraturan ketatalaksanaan 
kearsipan dan prosedur pengelolaan kearsipan untuk tertib administrasi kearsipan 
dilingkungan kerja. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengagendakan surat 
2. Memeriksa kelengkapan surat 
3. Menyeleksi arsip aktif dan inaktif 
4. Memberkaskan arsip aktif dan inaktif 
5. Mendiskripsikan arsip aktif dan inaktif teratur 
6. Menyusun berkas dalam rangka pembuatan inventaris arsip 
7. Melakukan alih format dan media penyimpanan arsip elektronik 
8. Melakukan pembuatan back-up/duplikasi arsip elektronik 
9. Memberikan layanan informasi kearsipan 
10. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 

11. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketersediaan dan Kebenaran Arsip dari suatu kegiatan yang telah 

dilakukan 
2. Keamanan dan Kesiapan Arsip yang telah diinventarisasikan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan pengagendaan surat 
2. keterangan lengkap surat yang diagendakan 
3. Laporan hasil penyeleksian arsip aktif dan inaktif 
4. Laporan pemberkasan arsip aktif dan inaktif 
5. Laporan diskripsi arsip aktif dan inaktif teratur 
6. Daftar berkas dalam rangka pembuatan inventaris arsip 
7. Laporan alih format dan media penyimpanan arsip elektronik 
8. Laporan daftar arsip yang telah diback-up/diduplikasi secara elektronik 
9. Pelaksanaan layanan informasi kearsipan 
10. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

11. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Arsiparis Terampil Pelaksana membutuhkan berbagai pengetahuan dan 
keterampilan mengenai prosedur dan operasional peralatan perbaikan 
perangkat teknologi informasi yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman 
yang cukup untuk menyelesaikan masalah yang muncul. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Arsiparis Terampil Pelaksana bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi 
dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak 
spesifik dicakup dalam pedoman dan diawasi serta ditinjau pelaksanaan 
tugasnya oleh penyelia.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Arsiparis Terampil Pelaksana harus patuh dan taat pada pedoman yang 
telah disusun dengan terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek 
tugasnya. Apabila ada penyimpangan dari pedoman yang telah diberikan harus 
disetujui oleh penyelia. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Arsiparis Terampil Pelaksana terdiri dari langkah, proses atau 
metode yang berhubungan. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Arsiparis Terampil Pelaksana meliputi pekerjaan yang bersifat rutin 
serta untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain, akan tetapi hanya memiliki 
dampak pada internal organisasi. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Arsiparis Terampil Pelaksana hanya memiliki hubungan dengan pegawai 
dalam unit organisasi. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Arsiparis Terampil Pelaksana memiliki tujuan untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Arsiparis Terampil Pelaksana membutuhkan tenaga fisik seperti berdiri 
dalam waktu yang lama, membungkuk, menunduk, dan sebagainya. Selain itu 
Arsiparis Pelaksana membutuhkan kemampuan fisik seperti ketangkasan dan 
kegesitan di atas rata-rata dalam hal mengarsipkan data. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Arsiparis Terampil Pelaksana tidak memiliki risiko yang 
berbahaya. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Arsiparis Terampil Pelaksana 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 790 

  

  

Kelas Jabatan 6   (655-850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Data Akademik 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian, dan penelaahan untuk 
menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang akademik 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja subbagnya 
2. Menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data di bidang layanan 

akademik sesuai dengan kebutuhan dan jenis data 
3. Menganalisis data di bidang layanan akademik untuk mengetahui inti 

permasalahan 
4. Mengidentifikasi masalah di bidang layanan akademik sesuai dengan hasil 

analisis 
5. Merumuskan konsep saran pemecahan masalah pelaksanaan akademik 
6. Menyiapkan bahan fasilitasi penerapan teknis akademik 
7. Menyiapkan bahan rancangan kalender akademik sesuai dengan arahan 

pimpinan 
8. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman di bidang layanan akademik 
9. Menyiapkan bahan fasilitasi pendayagunaan sarana akademik sesuai 

dengan arahan pimpinan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kebenaran dan kesesuaian hasil analisis 
2. Kebenaran dan kesesuaian saran pemecahan masalah 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Program kerja subbagnya 
2. Instrumen pengumpulan dan pengolahan data 
3. Hasil analisis data di bidang layanan akademik 
4. Identifikasi masalah di bidang akademik 
5. Konsep saran pemecahan masalah pelaksanaan akademik 
6. Bahan fasilitas penerapan teknis akademik 
7. Rancangan kalender akademik 
8. Bahan penyusunan pedoman di bidang layanan akademik 
9. Bahan fasilitasi pendayagunaan sarana akademik 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Analis Data Akademik memerlukan pengetahuan tentang sejumiah 
peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak 
standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah. 



B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Analis Data Akademik bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan 

penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik 
dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Prosedur melaksanakan pekerjaan Analis Data Akademik ditetapkan dan 
sejumlah pedoman tersedia. Pegawai mengunakan dan prosedur yang paling 
tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil 
pertimbangan dalam memilih pedoman, referensi, (minor). Pegawai dapat 
menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. Situasi dimana pedoman 
yang ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang 
diajukan harus mengacu pada penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pekerjaan Analis Data Akademik terdiri dari tugas yang mencakup langkah, 
proses, atau metode yang berhubungan. Dengan keputusan mengenai apa 
yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang 
mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan perbedaan 
diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali. Untuk tindakan 
yang diambil atau respons yang dibuat adalah berbeda tergantung pada 
sumber informasi, cara mendapatkan informasi (transaksi), atau perbedaan 
sifat faktual lainnya. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Analis Data Akademik melakukan pekerjaan meliputi pelaksanaan 
peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu 
tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih has. Hasil kerja atau jasa 
mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau 
pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Analis Data Akademik melakukan hubungan dengan pegawai di unit 
organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Analis Data Akademik adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
 

H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pekerjaan Analis Data Akademik adalah menetap. Pegawai dapat duduk 

dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin 
kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti 
kertas, buku atau bagian yang kecil; atau mengendarai mobil. Tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
 



I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 
Lingkungan Analis Data Akademik membawa resiko dan ketidaknyamanan 

setiap hari, yang membutuhkan tindakan pencegahan keamanan khususnya 
pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang rapat dan pelatihan, perpustakaan, 
perumahan, kendaraan umum, antara lain penggunaan praktek kerja yang 
aman pada peralatan kantor, menghindari licin dan jatuh, pengamatan 
peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas. Situasi kerja cukup terang, tidak 
panas, dan cukup ventilasi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Data Akademik 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) (Hendrini, S.IP., M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Data dan Informasi 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mengidentifikasi, menghimpun, menganalisis, dan menyusun data dan 
informasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan 
pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pembinaan kepegawaian. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan struktur data sesuai 

kebutuhan dan aturan yang berlaku dalam rangka pengelolaan aplikasi 
sistem informasi pegawai 

2. Menghimpun dan mengolah data pegawai berdasarkan ketentuan yang 
berlaku untuk disusun guna inventarisasi data dan informasi pegawai (DUK 
dan Dislokasi pegawai) 

3. Mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku sebagai pusat informasi kepegawaian 

4. Memperbarui dislokasi pegawai setiap terjadinya perubahan data 
kepegawaian sesuai prosedur untuk kemutakhiran data kepegawaian 

5. Menghimpun dan mengolah rekapitulasi absensi setiap pegawai dari 
masing-masing unit kerja setiap hari kerja berdasarkan daftar hadir harian 
sesuai prosedur untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas 

6. Menganalisis data dan informasi pegawai sesuai aturan yang berlaku guna 
proses legalisasi dokumen kepegawaian 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan, keakuratan dan kebenaran data dan informasi kepegawaian, 

DUK, dislokasi pegawai, laporan absensi bulanan 
2. Kemutakhiran sistem informasi manajemen kepegawaian 
3. Ketepatan metode analisis dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan analisis kebutuhan struktur data aplikasi sistem informasi pegawai  
2. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 
3. Dislokasi Pegawai 
4. Laporan rekap absensi bulanan 
5. Data dan informasi pegawai yang telah terlegalisasi 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Analis Data dan Informasi memiliki pengetahuan yang diperoleh dari 
pendidikan sarjana atau yang setara, meliputi pengetahuan dasar tentang 
prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan administratif dan keterampilan 
dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, 
atau prosedur dasar. 



B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pada jabatan Analis Data dan Informasi bekerja sesuai instruksi dan 

berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Data dan Informasi harus patuh dan taat pada pedoman, 
penyimpangan harus disetujui oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Data dan Informasi memiliki Pekerjaan terdiri dari tugas-tugas yang 
jelas dan berhubungan secara langsung. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaan Analis Data dan Informasi memiliki Hasil kerja dan jasa yang 
diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai sedikit 
dampak di luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Analis Data dan Informasi memiliki Hubungan dengan pegawai di unit 
organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Analis Data dan Informasi memiliki hubungan kerja 
untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi 
terkait bidang tugas dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di 
luar unit organisasi. Fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti 
sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Analis Data dan Informasi bersifat menetap dan tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan.  

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Analis Data dan Informasi membawa resiko dan 
ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan tindakan pencegahan 
keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang rapat dan 
pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan umum, antara lain 
penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari licin 
dan jatuh, pengamatan peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas. Situasi kerja 
cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Data dan Informasi 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Deteksi Serangan Siber 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan 
penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang deteksi 
serangan siber 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Membuat rencana kerja deteksi serangan siber dengan mempelajari 

pedoman dan petunjuk untuk mengetahui metoda dan teknik analisis dan 
penyajian data yang dibutuhkan  

2. Melakukan deteksi serangan siber sesuai prosedur yang berlaku 
3. Menyiapkan bahan rekomendasi proses pencegahan terhadap 

menyebarnya serangan siber 
4. Melakukan identifikasi pihak-pihak yang berpotensi melakukan ancaman 

siber 
5. Menyiapkan hasil analisis deteksi serangan siber 
6. Menyiapkan Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas analisis dan 

penyajian data deteksi serangan siber 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Rencana kerja analisis deteksi siber 
2. Ketepatan dan kevalidan laporan penyusunan dan penyiapan hasil analisis 

deteksi siber 
3. Ketepatan dan kevalidan laporan pelaksanaan operasional monitoring 

deteksi keamanan siber nasional secara berkelanjutan 
4. Ketepatan dan kevalidan laporan analisis dan penelaahan dari hasil 

monitoring keamanan siber nasional 
5. Ketepatan dan kevalidan laporan bahan-bahan rencana program tahunan 

sesuai dengan rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung 
tugas pokok dan fungsi unit kerja 

6. Ketepatan dan kevalidan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Rencana kerja analisasi deteksi serangan siber  
2. Hasil deteksi serangan siber 
3. Bahan rekomendasi proses pencegahan terhadap menyebarnya serangan 

siber 
4. Hasil identifikasi pihak-pihak yang berpotensi melakukan ancaman siber 
5. Hasil analisis deteksi serangan siber 
6. Bahan laporan pelaksanaan tugas analisis dan penyajian data deteksi 

serangan siber 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Analis Deteksi Serangan Siber memiliki pengetahuan tentang prinsip, 
konsep, dan metodologi tentang identifikasi kerentanan siber dan keterampilan 
yang diperoleh melalui pengalaman mengerjakan sendiri pekerjaan yang 
berulang, ditambah dengan pengembangan pengetahuan profesional atau 
pengetahuan administratif yang diperoleh melalui pengalaman atau lulus 
sarjana yang relevan, yang memberikan keahlian dalam pelaksanaan tugas, 
operasi dan prosedur pekerjaan. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Analis Deteksi Serangan Siber memiliki tugas berkelanjutan atau tugas 
tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, 
batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas 
tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau 
yang tidak biasa, termasuk metode identifikasi kerentanan yang disarankan 
atau saran pada sumber materi yang tersedia. Analis deteksi serangan siber 
menggunakan inisiatif dalam melaksanakan tugas yang berulang secara 
mandiri tanpa instruksi spesifik, tapi melaporkan deviasi, masalah, dan situasi 
yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam instruksi kepada penyelia untuk 
membuat keputusan atau meminta bantuan. Penyelia menjamin bahwa 
pekerjaan yang telah selesai dan metode yang digunakan adalah secara teknik 
akurat dan memenuhi instruksi atau prosedur yang ada. Tinjauan pekerjaan 
meningkat sesuai dengan tugas yang lebih sulit dan pegawai tidak 
melaksanakan tugas yang sama sebelumnya. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Deteksi Serangan Siber menggunakan prosedur yang sudah 
ditetapkan dan sejumlah pedoman telah tersedia. Analis dapat menentukan 
alternatif yang ada untuk digunakan. Ketiak ada Situasi dimana pedoman yang 
ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang 
diajukan harus mengacu pada arahan penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Deteksi Serangan Siber memiliki tugas yang mencakup langkah, 
proses, atau metode yang berhubungan. Ia harus mengetahui apa yang harus 
dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai 
perlu mengenali keberadaan dan perbedaan diantara beberapa situasi yang 
secara mudah dapat dikenali. Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat 
adalah berbeda tergantung pada sumber informasi, cara mendapatkan 
informasi (transaksi), atau perbedaan sifat faktual lainnya. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Analis Deteksi Serangan Siber yaitu melaksanakan peraturan, 
regulasi, atau prosedur identifikasi kerentanan atau celah kerawan, dan 
merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang 
lebih spesifik. Hasil kerja Analis mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau 
akseptabilitas dari proses pelaksanaan idnetifikasi resiko dan celah 
kerawanan. 

 



 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Analis Deteksi Serangan Siber memiliki Hubungan kerja dengan pegawai di 
dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Tujuan hubungan 
adalah koordinasi dalam memberikan hasil identifikasi kerawanan kepada 
pegawai yang berada di luar unit organisasi. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Analis Deteksi Serangan Siber adalah untuk 
memberikan fakta atau informasi tentang hasil identifikasi kerentanan kepada 
pegawai dalam unit organisasi 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Analis Deteksi Serangan Siber tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Analis Deteksi Serangan Siber membawa resiko dan 
ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan tindakan pencegahan 
keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang rapat dan 
pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan umum, antara lain 
penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari licin 
dan jatuh, pengamatan peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas. Situasi kerja 
cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Deteksi Serangan Siber 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1040 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) (Drs, Dharma Pongrekun, M.M., M.H.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Forensik Digital 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan 
penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang forensik 
digital 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pengamanan bukti digital kasus kejahatan siber 
2. Mengumpulkan dan mempertahankan bukti digital yang digunakan dalam 

penuntutan kejahatan komputer sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku sebagai bahan analisis 

3. Melakukan pengamanan barang bukti secara fisik maupun kriptografi 
4. Melakukan analisis file log, bukti, dan informasi lainnya untuk mengetahui 

metode terbaik untuk mengidentifikasi pelaku gangguan jaringan atau 
kejahatan lainnya 

5. Memberikan dukungan keterangan sebagai saksi ahli di bidang forensik 
digital 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Menjaga keamanan bukti digital kasus kejahatan siber 
2. Kesesuaian dalam mengumpulkan dan mempertahankan bukti digital yang 

digunakan dalam penuntutan kejahatan komputer dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku  

3. Ketepatan dalam melakukan manajemen bukti digital 
4. Menjaga keamanan barang bukti secara fisik maupun kriptografi 
5. Ketepatan dalam melakukan analisis file log, bukti, dan informasi lainnya 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan pengamanan bukti digital kasus kejahatan siber 
2. Bukti digital yang digunakan dalam penuntutan kejahatan computer 
3. Laporan pelaksanaan manajemen bukti digital 
4. Hasil pengamanan barang bukti secara fisik maupun kriptografi 
5. Hasil analisis file log, bukti, dan informasi lainnya 
6. Lapoan dukungan keterangan sebagai saksi ahli di bidang forensik digital 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Analis Forensik Digital memiliki pengetahuan (yang diperoleh melalui 

program pendidikan sarjana atau yang setara dalam pengalaman, pelatihan, 
atau belajar sendiri) dasar tentang prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan 
profesional atau pekerjaan administratif, dan keterampilan dalam penerapan 
pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur 
dasar. 



 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Analis Forensik Digital diberi tugas tertentu disertai dengan instruksi yang 
jelas, terperinci, dan spesifik. Pegawai bekerja sesuai instruksi dan 
berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. Untuk 
semua jabatan, pekerjaan diawasi dengan teliti. Dalam situasi tertentu,penyelia 
melakukan peninjauan pekerjaan, termasuk pengecekan kemajuan pekerjaan 
atau peninjauan pekerjaan yang telah selesai untuk tujuan keakuratan, 
kecukupan, dan ketaatan pada instruksi dan prosedur yang ditetapkan. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Forensik Digital menggunakan pedoman yang ditetapkan secara 
terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan 
kepada pegawai. Analis Forensik Digital harus patuh dan taat pada pedoman, 
penyimpangan harus disetujui oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Forensik Digital memiliki pekerjaan yang terdiri dari tugas-tugas yang 
jelas dan berhubungan secara langsung.Sedikit atau sama sekali tidak ada 
pilihan yang harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus 
dilakukan.Tindakan yang akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah 
dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaaan Analis Forensik Digital meliputi pelaksanaan peraturan, 
regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau 
proyek dengan ruang lingkup yang lebih khas. Hasil kerja Analis mempengaruhi 
keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau pelayanan. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Analis Forensik Digital memiliki hubungan dengan pegawai di dalam 
lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi.  

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Analis Forensik Digital adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Analis Forensik Digital tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Analis Forensik Digital memiliki resiko pekerjaan dan ketidaknyamanan 
yang kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Forensik Digital 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 905 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) (Dr. Suharyanto, S.E., M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Humas dan Protokol (Ajudan Kepala) 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, dan 
penelaahan di bidang protokol berdasarkan pedoman yang ada untuk 
menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang protokol. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengumpulkan data keprotokolan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

unit organisasi untuk keperluan penyelesaian pekerjaan 
2. Melakukan identifikasi dan pegklasifikasian data-data keprotokolan yang 

ada sebagai bahan dalam penyusunan protokol untuk mendukung kegiatan 
organisasi 

3. Menelaah data keprotokolan yang telah diidentifikasi sebagai bahan untuk 
melakukan analisis protokol dalam rangka penyusunan rekomendasi di 
bidang protokol 

4. Membuat kesimpulan dan penyusunan rekomendasi di bidang protokol 
berdasarkan hasil pengumpulan, pengklasifikasian, dan penelaahan 
kegiatan keprotokolan 

5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi yang menangani 
keprotokolan untuk kelancaran kegiatan keprotokolan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kevalidan data keprotokolan yang telah dikumpulkan 
2. Keakuratan data hasil identifikasi data keprotokolan 
3. Ketepatan dalam melakukan penelaahan data keprotokolan 
4. Ketepatan dalam menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi 
5. Kecepatan dan keakuratan dalam melakukan koordinasi 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Kumpulan data keprotokolan 
2. Data hasil identifikasi dan pegklasifikasian data-data keprotokolan 
3. Data hasil penelaahan data keprotokolan yang telah diidentifikasi 
4. Kesimpulan dan rekomendasi di bidang protocol 
5. Terkoordinasinya hal-hal yang berkaitan dengan keprotokolan 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Analis Humas dan Protokol memiliki pengetahuan dasar (yang diperoleh 

melalui program pendidikan sarjana atau yang setara dalam pengalaman, 
pelatihan, atau belajar sendiri) tentang prinsip, konsep, dan metodologi 
pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif, dan keterampilan dalam 
penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, atau 
prosedur dasar. 



 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Analis Humas dan Protokol melakukan tugas sejenis dan berulang, penyelia 
membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan 
spesifik. Pegawai bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia 
sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup 
di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Analis Humas dan Protokol mengacu pada pedoman terperinci dan khusus, 
yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai. 
Analis Humas dan Protokol harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan 
harus disetujui oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Analis Humas dan Protokol terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan 
berhubungan secara langsung. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Analis Humas dan Protokol meliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin 
dengan beberapa prosedur yang terpisah. Hasil kerja dan jasa yang diberikan 
untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai sedikit dampak di 
luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Analis Humas dan Protokol dengan pegawai di unit organisasi, 
kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Analis Humas dan Protokol adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
pekerjaan Analis Humas dan Protokol. Pekerjaan dapat dilakukan dalam posisi 
duduk yang nyaman 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Analis Humas dan Protokol membawa resiko dan 
ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan tindakan pencegahan 
keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang rapat dan 
pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan umum, antara lain 
penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari licin 
dan jatuh, pengamatan peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas. Situasi kerja 
cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi. 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Humas dan Protokol 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 990 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Identifikasi Kerentanan Siber 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan 
penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang 
identifikasi kerentanan siber 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan pedoman dan petunjuk untuk mengetahui metode, teknik 

analisis dan penyajian data identifikasi kerentanan siber 
2. Melakukan inventarisasi aset - aset teknologi informasi dan komunikasi 
3. Menelaah hasil identifikasi celah keamanan dan identifikasi kerawanan 
4. Menyiapkan hasil analisis identifikasi kerentanan siber 
5. Mengusulkan rancangan strategi manajemen resiko dan rekomendasi 

aspek persandian 
6. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas analisis dan penyajian data 

identifikasi kerentanan dan penilaian resiko keamanan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan kevalidan hasil identifikasi kerentanan siber 
2. Ketepatan dan kevalidan dalam menyusun laporan kegiatan 
3. Rencana kerja Identifikasi Kerentanan Siber 
4. Ketepatan dan kevalidan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan 

prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Metode, teknik analisis dan penyajian data identifikasi kerentanan siber 
2. Daftar inventaris aset - aset teknologi informasi dan komunikasi 
3. Hasil telaah identifikasi celah keamanan dan identifikasi kerawanan 
4. Hasil analisis identifikasi kerentanan siber 
5. Usulan dokumen rancangan strategi manajemen resiko dan rekomendasi 

aspek persandian 
6. Bahan laporan pelaksanaan tugas analisis dan penyajian data identifikasi 

kerentanan dan penilaian resiko keamanan 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Analis Identifikasi Kerentanan Siber memiliki pengetahuan tentang prinsip, 
konsep, dan metodologi tentang identifikasi kerentanan siber dan keterampilan 
yang diperoleh melalui pengalaman mengerjakan sendiri pekerjaan yang 
berulang, ditambah dengan pengembangan pengetahuan profesional atau 
pengetahuan administratif yang diperoleh melalui pengalaman atau lulus 
sarjana yang relevan, yang memberikan keahlian dalam pelaksanaan tugas, 
operasi dan prosedur pekerjaan 



B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 
Pada jabatan Analis Identifikasi Kerentanan Siber memberikan tugas 

berkelanjutan atau tugas tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa 
yang harus diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, 
batas waktu dan prioritas tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi 
untuk tugas baru, sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode identifikasi 
kerentanan yang disarankan atau saran pada sumber materi yang tersedia. 
Analis identifikasi kerentanan menggunakan inisiatif dalam melaksanakan 
tugas yang berulang secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tapi melaporkan 
deviasi, masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam 
instruksi kepada penyelia untuk membuat keputusan atau meminta bantuan.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Identifikasi Kerentanan Siber menggunakan pedoman terperinci dan 
khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada 
pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Identifikasi Kerentanan Siber memiliki tugas yang mencakup 
pekerjaan terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan berhubungan secara 
langsung. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Analis Identifikasi Kerentanan Siber yaitu melaksanakan 
peraturan, regulasi, atau prosedur identifikasi kerentanan atau celah kerawan, 
dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup 
yang lebih spesifik. Hasil kerja Analis mempengaruhi keakuratan, kelayakan, 
atau akseptabilitas dari proses pelaksanaan idnetifikasi resiko dan celah 
kerawanan 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Analis Identifikasi Kerentanan Siber memiliki hubungan kerja dengan 
pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit 
pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Analis Identifikasi Kerentanan Siber adalah untuk 
memberikan fakta atau informasi tentang hasil identifikasi kerentanan kepada 
pegawai dalam unit organisasi 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Analis Identifikasi Kerentanan Siber tidak memiliki persyaratan fisik khusus 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Analis Identifikasi Kerentanan Siber memiliki resiko pekerjaan dan 
ketidaknyamanan yang kecil. 

 
 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Identifikasi Kerentanan Siber 

Unit Kerja  : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1040 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) (Drs, Dharma Pongrekun, M.M., M.H.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Keamanan  
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mengidentifikasi, menghimpun, menganalisis dan mengevaluasi sistem 
keamanan dan ketertiban lingkungan kantor berdasarkan prosedur yang berlaku 
dalam rangka keamanan lingkungan kerja 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menganalisis dan menyusun rancangan sistem keamanan dan ketertiban 

lingkungan kantor sesuai aturan yang berlaku guna terjaganya kondisi 
lingkungan kantor yang aman 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan perangkat pendukung sistem 
keamanan dan ketertiban lingkungan kantor  

3. Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan rencana tindak terhadap 
insiden yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban kantor 

4. Mengevaluasi pelaksanaan ketertiban lingkungan kantor sesuai aturan 
yang berlaku guna terciptanya kondisi lingkungan kantor yang aman 

5. Menganalisis dan menyusun rancangan mekanisme dan sistem kerja guna 
menjamin keamanan dan ketertiban lingkungan kantor sesuai aturan yang 
berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas 

6. Menganalisis dan menyusun rancangan prosedur K3 (Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja) sesuai aturan yang berlaku guna terciptanya kondisi 
lingkungan kantor yang aman 

7. Membuat rancangan evaluasi prosedur K3  
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan, kesesuaian dan keutuhan rancangan sistem keamanan dan 

ketertiban lingkungan kantor serta prosedur K3 (Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja) 

2. Keakuratan dan ketepatan metode analisis dan evaluasi sistem keamanan 
dan ketertiban lingkungan kantor 

3. Kelancaran dan keamanan serta ketertiban lingkungan kantor 
4. Keakuratan dan kesesuaian prosedur K3 yang telah di evaluasi 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Rancangan pedoman sistem keamanan dan ketertiban lingkungan kantor 
2. Hasil analisis kebutuhan perangkat pendukung sistem keamanan dan 

ketertiban lingkungan kantor 
3. Hasil evaluasi pelaksanaan ketertiban lingkungan kantor 
4. Rancangan pedoman mekanisme dan sistem kerja keamanan dan ketertiban 

lingkungan kantor 
5. Rancangan prosedur K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) 
6. Laporan pelaksanaan tugas pengamanan 

 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Analis Keamanan memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan 
sarjana atau yang setara, meliputi pengetahuan dasar tentang prinsip, konsep, 
dan metodologi pekerjaan administratif dan keterampilan dalam penerapan 
pengetahuan tersebut. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pada jabatan Analis Keamanan bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi 
dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak 
spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Keamanan menggunakan pedoman terperinci dan khusus, yang 
meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Keamanan memiliki pekerjaan terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan 
berhubungan secara langsung. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaan Analis Keamanan memiliki hasil kerja dan jasa yang diberikan 
untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai sedikit dampak di 
luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Analis Keamanan memiliki hubungan dengan pegawai di unit organisasi, 
kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Analis Keamanan memiliki hubungan kerja untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi terkait 
bidang tugas dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit 
organisasi. Fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai 
dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Analis Keamanan bersifat menetap dan tidak ada persyaratan 
fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Walaupun 
demikian mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, membawa benda ringan 
seperti kertas, buku atau bagian yang kecil; atau mengendarai mobil. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Analis Humas dan Protokol membawa resiko dan 
ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan tindakan pencegahan 
keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang rapat dan 
pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan umum, antara lain 
penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari licin 
dan jatuh, pengamatan peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas. Situasi kerja 
cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi. 



 
HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 

 
Nama Jabatan : Analis Keamanan  
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Kebijakan Barang Milik Negara 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, dan menyusun kebutuhan BMN 
seluruh unit organisasi BSSN sesuai aturan yang berlaku guna kelancaran 
pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dari unit organisasi yang 

mengajukan permintaan dalam rangka pengadaan barang 
2. Mengelola aplikasi pengelolaan BMN sesuai aturan yang berlaku guna 

kelancaran pelaksanaan tugas 
3. Memeriksa kelengkapan data perolehan BMN yaitu harga satuan BMN, 

tanggal pembelian, asal perolehan, merk dan tipe, jumlah, SPM dan SPPD, 
BAST, faktur pembelian serta sumber pembiayaan 

4. Menganalisis dan menyusun dokumen usulan penghapusan BMN sesuai 
aturan yang berlaku 

5. Menganalisis dan menyusun standar barang dan standar kebutuhan BMN 
umum dan barang persediaan sesuai aturan yang berlaku 

6. Menghimpun dan menganalisis bahan audit internal dan eksternal terkait 
pengelolaan BMN sesuai aturan yang berlaku 

7. Menganalisis dan menyusun laporan pengelolaan BMN sesuai aturan yang 
berlaku guna kelancaran pelaksanan tugas 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan ketepatan data kebutuhan BMN 
2. Kesesuaian dan kelancaran pengelolaan BMN 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Hasil analisis kebutuhan pengadaan barang  
2. Laporan hasil pengelolaan aplikasi BMN 
3. Laporan hasil pemeriksaan kelengkapan data perolehan BMN 
4. Konsep surat usulan penghapusan BMN 
5. Konsep standar barang dan standar kebutuhan BMN umum dan Barang 

persediaan 
6. Hasil analisis bahan audit internal dan eksternal terkait pengelolaan BMN 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Analis Kebijakan Barang Milik Negara memiliki pengetahuan yang diperoleh 

dari pendidikan sarjana atau yang setara, meliputi pengetahuan dasar tentang 
prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan administratif dan keterampilan 
dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, 
atau prosedur dasar. 



 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pada jabatan Analis Kebijakan Barang Milik Negara bekerja sesuai instruksi 
dan berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Analis Kebijakan Barang Milik Negara menggunakan pedoman terperinci 
dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada 
pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Kebijakan Barang Milik Negara memiliki pekerjaan terdiri dari tugas-
tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaan Analis Kebijakan Barang Milik Negara memiliki tugas meliputi 
pekerjaan tertentu bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Analis Kebijakan Barang Milik Negara memiliki hubungan dengan pegawai 
di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Analis Kebijakan Barang Milik Negara memiliki 
hubungan kerja untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta 
atau informasi terkait bidang tugas dengan pegawai di dalam lembaga yang 
sama tetapi di luar unit organisasi. Fakta atau informasi bervariasi dari yang 
mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Analis Kebijakan Barang Milik Negara bersifat menetap dan tidak 
ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 
Analis dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun 
demikian mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, membawa benda ringan 
seperti kertas, buku atau bagian yang kecil; atau mengendarai mobil. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Analis Kebijakan Barang Milik Negara bersifat menetap dan tidak 
ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 
Analis dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun 
demikian mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa 
benda ringan seperti kertas, buku atau bagian yang kecil; atau mengendarai 
mobil. Analis Kebijakan Barang Milik Negara memiliki resiko pekerjaan fisik 
yang kecil. 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Kebijakan Barang Milik Negara 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1005 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Kemahasiswaan 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan 
penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang 
kemahasiswaan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menelaah dan menyusun rancangan kegiatan pembinaan pengasuhan 

mahasiswa sesuai dengan pedoman pengasuhan dan peraturan kehidupan 
mahasiswa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pengasuhan 
mahasiswa 

2. Menelaah dan menyusun rancangan kegiatan pembinaan dan 
pengembangan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan program kerja 
guna kelancaran pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan 

3. Menyusun rancangan kegiatan pendampingan kegiatan mahasiswa di luar 
kampus sesuai dengan program kerja guna kelancaran pelaksanaan 
kegiatan 

4. Menelaah dan menyusun rancangan kegiatan widyakarya bagi mahasiswa 
Tingkat II sesuai dengan program kerja agar memahami sejarah persandian 
di masa lampau 

5. Menelaah dan menyusun rancangan kegiatan penyediaan sarana dan 
prasarana mahasiswa sesuai dengan program kerja guna kelancaran 
kegiatan kemahasiswaan 

6. Menelaah kegiatan penyediaan busana seragam, almamater, seremonial, 
dan busana seni bagi mahasiswa sesuai dengan program kerja guna 
kelancaran kegiatan kemahasiswaan 

7. Melakukan penelaahan sistem penjaminan mutu internal sesuai ruang 
lingkup tugasnya 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan ketepatan dalam penelaahan dan penyusunan rancangan 

kegiatan kemahasiswaan 
2. Kelancaran kegiatan kemahasiswaan dengan adanya penyediaan sarana 

dan prasarana serta busana mahasiswa 
3. Ketepatan dalam penelaahan sistem penjaminan mutu internal dan 

pengendalian internal pemerintah 
 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Hasil telaah dan penyusunan rancangan kegiatan pembinaan pengasuhan 

mahasiswa 
2. Hasil telaah dan penyusunan rancangan kegiatan pembinaan dan 

pengembangan kegiatan kemahasiswaan 



3. Laporan penyusunan rancangan kegiatan pendampingan kegiatan mahasiswa 
di luar kampus 

4. Hasil telaah dan penyusunan rancangan kegiatan widyakarya bagi mahasiswa 
Tingkat II 

5. Hasil telaah dan penyusunan rancangan kegiatan penyediaan sarana dan 
prasarana mahasiswa 

6. Hasil telaah kegiatan penyediaan busana seragam, almamater, seremonial, 
dan busana seni bagi mahasiswa 

7. Laporan penelaahan sistem penjaminan mutu internal sesuai ruang lingkup 
tugasnya 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Analis Kemahasiswaan memiliki pengetahuan (yang diperoleh melalui 
program pendidikan sarjana atau yang setara dalam pengalaman, pelatihan, 
atau belajar sendiri) dasar tentang prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan 
profesional atau pekerjaan administratif, dan keterampilan dalam penerapan 
pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur 
dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pada jabatan Analis Kemahasiswaan, untuk tugas sejenis dan berulang, 
membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan 
spesifik. Analis bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia 
sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup 
di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Analis Kemahasiswaan menggunakan prosedur yang ditetapkan dan 
sejumlah pedoman yang tersedia dalam melaksanakan pekerjaan. Analis 
dapat menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. Ketika ada situasi 
dimana pedoman yang ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan 
dari pedoman yang diajukan harus mengacu pada penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Kemahasiswaan memiliki pekerjaan yang terdiri dari tugas-tugas 
yang jelas dan berhubungan secara langsung. Tindakan yang akan diambil 
atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaaan Analis Kemahasiswaan meliputi pelaksanaan peraturan, 
regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau 
proyek dengan ruang lingkup yang lebih khas. Hasil kerja Analis mempengaruhi 
keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih 
lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Analis Kemahasiswaan memiliki hubungan dengan pegawai di dalam 
lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. 

 



G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Tujuan hubungan dari Analis Kemahasiswaan adalah untuk memperoleh, 

mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Analis Kemahasiswaan bersifat menetap dan tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Analis Kemahasiswaan bersifat menetap dan tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 
Analis dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Kemahasiswaan 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1055 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) (Hendrini, S.IP, M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Kemitraan 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengumpulan, identifikasi, penyusunan dan analisis pelaksanaan 
kemitraan terkait keamanan siber bilateral maupun multilateral serta 
pengembangan kemitraan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengumpulkan bahan mengenai pelaksanaan kemitraan bilateral maupun 

multilateral di bidang keamanan siber 
2. Mengidentifikasi konsep pelaksanaan kemitraan bilateral maupun 

multilateral 
3. Melakukan penelaahan konsep pelaksanaan kemitraan bilateral maupun 

multilateral 
4. Menyusun dan menganalisis konsep dokumen mengenai pelaksanaan 

kemitraan bilateral maupun multilateral 
5. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan terkait 

keamanan siber bilateral maupun multilateral serta pengembangan 
kemitraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan bahan mengenai pelaksanaan kemitraan bilateral maupun 

multilateral di bidang keamanan siber 
2. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan kemitraan terkait keamanan siber 

bilateral maupun multilateral serta pengembangan kemitraan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Berkas bahan mengenai pelaksanaan kemitraan bilateral maupun multilateral 
di bidang keamanan siber 

2. Hasil identifikasi konsep pelaksanaan kemitraan bilateral maupun multilateral 
3. Konsep pelaksanaan kemitraan bilateral maupun multilateral 
4. Konsep dokumen mengenai pelaksanaan kemitraan bilateral maupun 

multilateral 
5. Laporan pelaksanaan kemitraan terkait keamanan siber 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Analis Kemitraan memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan 

sarjana atau yang setara, meliputi pengetahuan dasar tentang prinsip, konsep, 
dan metodologi pekerjaan administratif dan keterampilan dalam penerapan 
pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur 
dasar. 

 



B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 
Pada jabatan Analis Kemitraan diberikan tugas berkelanjutan atau tugas 

tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, 
batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas 
tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau 
yang tidak biasa, termasuk metode penyusunan dokumen kemitraan 
keamanan siber yang disarankan atau saran pada sumber materi yang 
tersedia. Analis Kemitraan menggunakan inisiatif dalam melaksanakan tugas 
yang berulang secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tetapi melaporkan 
deviasi, masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam 
instruksi kepada penyelia untuk membuat keputusan atau meminta bantuan. 
Penyelia menjamin bahwa pekerjaan yang telah selesai dan metode yang 
digunakan adalah secara teknik akurat dan memenuhi instruksi atau prosedur 
yang ada. Tinjauan pekerjaan meningkat sesuai dengan tugas yang lebih sulit 
dan pegawai tidak melaksanakan tugas yang sama sebelumnya. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Kemitraan menggunakan pedoman terperinci dan khusus, yang 
meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Kemitraan memiliki tugas yang terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan 
berhubungan secara langsung. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Analis Kemitraan yaitu melaksanakan peraturan, regulasi, atau 
prosedur penyusunan dokumen kemitraan keamanan siber yang merupakan 
bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih spesifik. 
Hasil kerja Analis Kemitraan mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau 
akseptabilitas dari proses pelaksanaan penyusunan dokumen kemitraan 
keamanan siber. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Analis Kemitraan memiliki dengan anggota masyarakat luas di dalam situasi 
yang tertentu, antara lain, tujuan hubungan dan dengan siapa berhubungan 
relatif jelas. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Analis Kemitraan memiliki Hubungan kerja dengan 
pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Tujuan 
hubungan adalah koordinasi penyusunan dokumen kemitraan keamanan siber 
kepada pegawai yang berada di luar unit organisasi  adalah untuk memberikan 
fakta atau informasi tentang hasil penyusunan dokumen tersebut kepada 
pegawai dalam unit organisasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Analis Kemitraan bersifat menetap dan tidak ada persyaratan 
fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
 



I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 
Pekerjaan Analis Kemitraan bersifat menetap dan tidak ada persyaratan 

fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Analis dapat 
duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian 
mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan 
seperti kertas, buku atau bagian yang kecil; atau mengendarai mobil. Analis 
Kebijakan Barang Milik Negara memiliki resiko pekerjaan fisik yang kecil. 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Kemitraan 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1040 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Deputi Bidang Proteksi 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) () 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Kesejahteraan SDM Aparatur 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mengidentifikasi, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun 
bahan-bahan dalam layanan pemberian tanda penghargaan bagi pegawai yang 
memenuhi syarat serta menyelenggarakan kesejahteraan sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengidentifikasi dan menyusun dan menyusun rancangan pembinaan dan 

pelaksanaan pengelolaan pemberian penghargaan dan kesejahteraan 
pegawai yang sesuai dengan aturan yang berlaku guna kelancaran 
pelaksanaan tugas 

2. Menghimpun dan mengevaluasi daftar pegawai yang diusulkan 
mendapatkan penghargaan dari masing-masing unit kerja sesuai prosedur 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

3. Menyusun dan menyiapkan data kepegawaian perorangan bagi pegawai 
yang diusulkan mendapatkan penghargaan, serta mencocokannya dengan 
data kepegawaian guna mengetahui kesesuaian persyaratan dan sebagai 
bahan untuk dianalisis berkaitan dengan kesejahteraan pegawai 

4. Menganalisis dan menyiapkan data untuk pengurusan administrasi pegawai 
(cuti, jaminan pensiun, surat keterangan, jaminan kesehatan, kedukaan, 
KP4, KARPEG, KARIS, KARSU, KTA, dan BAPERTARUM) sesuai dengan 
aturan yang berlaku guna pemberian fasilitasi kesejahteraan pegawai 

5. Menghimpun dan mengevaluasi data kepegawaian yang menyebabkan 
timbulnya atau berubahnya hak kepegawaian berupa tunjangan serta gaji 
berkala sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku 

6. Menganalisis dan menyusun data kebutuhan pengadaan obat-obatan dan 
pelayanan poliklinik berdasarkan prosedur yang ada guna efektifitas 
pemeberian layanan kesehatan pegawai 

7. Menganalisis permasalahan disiplin pegawai berdasarkan data pegawai 
yang terkena hukuman disiplin hingga dikeluarkan konsep surat keputusan 
penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan dan peraturan yang 
berlaku untuk mendisiplinkan pegawai 

8. Mengidentifikasi dan menganalisis bahan-bahan terkait peraturan 
mengenai disiplin pegawai guna proses evaluasi pedoman yang 
berkelanjutan 

9. Mengidentifikasi dan menganalisis bahan-bahan terkait pengendalian serta 
pembinaan dan penegakan displin pegawai guna kelancaran tugas 

10. Mengidentikasi dan menghimpun data-data mengenai kesejahteraan dan 
disiplin pegawai guna pemenuhan dan pengelolaan database kepegawaian 

11. Menghimpun dan menganalisis data jumlah pelanggaran dan perhitungan 
gap selisih besaran tunjangan kinerja pegawai untuk jabatan yang sama 
sebagai bahan perhitungan indeks profesionalitas ASN 



12. Mengidentifikasi data serta kebutuhan peyelenggaraan pemeriksaan rutin 
kesehatan umum dan kesehatan gigi bagi seluruh pegawai guna efektifitas 
pemeberian layanan kesehatan 

13. Menyusun bahan promosi/edukasi pola hidup sehat dan kesehatan dalam 
bekerja melalui sosialisasi, edaran guna kelancaran tugas 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan, keakuratan dan kelengkapan rancangan pembinaan dan 

pelaksanaan pengelolaan pemberian penghargaan dan kesejahteraan 
pegawai 

2. Ketepatan metode analisis dan evaluasi rancangan pembinaan dan 
pelaksanaan pengelolaan pemberian penghargaan dan kesejahteraan 
pegawai serta rancangan peraturan mengenai pengendalian serta disiplin 
pegawai 

3. Kebenaran, ketepatan dan keakuratan berkas administrasi pegawai (cuti, 
jaminan pensiun, surat keterangan, jaminan kesehatan, kedukaan, KP4, 
KARPEG, KARIS, KARSU, KTA, dan BAPERTARUM) 

4. Kejelasan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan rutin 
kesehatan umum dan kesehatan gigi bagi seluruh pegawai serta bahan 
promosi/edukasi pola hidup sehat dan kesehatan dalam bekerja 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Rancangan peraturan mengenai pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan 
pemberian penghargaan dan kesejahteraan pegawai 

2. Daftar usulan pemberian penghargaan atau tanda jasa pegawai 
3. Daftar usulan pemberian penghargaan atau tanda jasa pegawai 
4. Berkas administrasi pegawai (cuti, jaminan pensiun, surat keterangan, jaminan 

kesehatan, kedukaan, KP4, KARPEG, KARIS, KARSU, KTA, dan 
BAPERTARUM) 

5. Daftar pemberian tunjangan, gaji berkala dan surat melasanakan tugas 
6. Daftar kebutuhan obat-obatan dan pelayanan poliklinik 
7. Dokumen hasil analisis permasalahan disiplin pegawai 
8. Bahan rancangan peraturan mengenai pengendalian serta disiplin pegawai 
9. Bahan rancangan peraturan mengenai pengendalian serta disiplin pegawai 
10. Data kesejahteraan dan disiplin untuk database kepegawaian 
11. Data jumlah pelanggaran dan perhitungan gap selisih besaran tunjangan 

kinerja pegawai 
12. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pemeriksaan rutin kesehatan umum 

dan kesehatan gigi bagi seluruh pegawa 
13. Bahan promosi/edukasi pola hidup sehat dan kesehatan dalam bekerja 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Analis Kesejahteraan SDM Aparatur memiliki pengetahuan yang diperoleh 

dari pendidikan sarjana atau yang setara, meliputi pengetahuan dasar tentang 
prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan administratif dan keterampilan 
dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, 
atau prosedur dasar. 

 
 



B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 
Pada jabatan Analis Kesejahteraan SDM Aparatur diberikan tugas 

berkelanjutan atau tugas tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa 
yang harus diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, 
batas waktu dan prioritas tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi 
untuk tugas baru, sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode kerja yang 
disarankan atau saran pada sumber materi yang tersedia.   Analis 
Kesejahteraan SDM Aparatur menggunakan inisiatif dalam melaksanakan 
tugas yang berulang secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tetapi melaporkan 
deviasi, masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam 
instruksi kepada penyelia untuk membuat keputusan atau meminta bantuan.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Kesejahteraan SDM Aparatur menggunakan prosedur yang sudah 
ditetapkan dan sejumlah pedoman telah tersedia. Analis dapat menentukan 
alternatif yang ada untuk digunakan. Ketika ada situasi dimana pedoman yang 
ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang 
diajukan harus mengacu pada arahan penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Kesejahteraan SDM Aparatur memiliki tugas yang mencakup 
langkah, proses, atau metode yang berhubungan dengan bidang tugas kerja. 
Analis harus mengetahui apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai 
macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan 
dan perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali.  
Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat berbeda tergantung pada 
sumber informasi, cara mendapatkan informasi (transaksi), atau perbedaan 
sifat faktual lainnya. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Analis Kesejahteraan SDM Aparatur yaitu melaksanakan 
peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu 
tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih spesifik. Hasil kerja Analis 
Kesejahteraan SDM Aparatur mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau 
akseptabilitas dari proses pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Analis Kesejahteraan SDM Aparatur memiliki hubungan kerja dengan 
pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Tujuan 
hubungan adalah koordinasi penyusunan dan pengumpulan dokumen 
mengenai bidang tugas kerja unit yang berada di luar organisasi. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Analis Kesejahteraan SDM Aparatur memiliki 
hubungan kerja untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta 
atau informasi terkait bidang tugas dengan pegawai di dalam lembaga yang 
sama tetapi di luar unit organisasi. Fakta atau informasi bervariasi dari yang 
mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
 



H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pekerjaan Analis Kesejahteraan SDM Aparatur bersifat menetap dan tidak 

ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 
Analis dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun 
demikian mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa 
benda ringan seperti kertas, buku atau bagian yang kecil, atau mengendarai 
mobil. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Analis Kesejahteraan SDM Aparatur memiliki resiko pekerjaan fisik yang 
kecil. 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Kesejahteraan SDM Aparatur 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1040 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Keuangan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengumpulan dan identifikasi data keuangan, penyusunan laporan 
keuangan, pencairan anggaran serta rekonsiliasi anggaran sesuai prosedur yang 
ada untuk memudahkan pertanggungjawaban pengunaan anggaran 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengumpulkan data keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas 
2. Mengidentifikasi data keuangan sesuai dengan berkas keuangan agar 

memperlancar pelaksanaan tugas 
3. Menganalisis permasalahan keuangan berdasarkan jenis permasalahan 

keuangan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan 
4. Menyusun dan menganalisis laporan keuangan dari Unit Kerja sesuai 

aturan yang berlaku sebagai sebagai alat pertanggungjawaban 
penggunaan keuangan di BSSN 

5. Melakukan verifikasi pencairan anggaran sesuai dengan prosedur yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

6. Melakukan rekonsiliasi anggaran sesuai prosedur yang ada untuk 
memudahkan pertanggungjawaban pengunaan anggaran 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan dan kevalidan data keuangan 
2. Kelengkapan dan kevalidan laporan keuangan 
3. Kelancaran verifikasi pencairan anggaran 
4. Kesesuaian hasil rekonsiliasi anggaran 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Data keuangan 
2. Dokumen hasil identifikasi data keuangan 
3. Laporan analisis permasalahan keuangan berdasarkan jenis permasalahan 

keuangan 
4. Berkas laporan keuangan dari Unit Kerja 
5. Laporan verifikasi pencairan anggaran 
6. Laporan hasil rekonsiliasi anggaran 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Analis Keuangan memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan 

sarjana atau yang setara, meliputi pengetahuan dasar tentang prinsip, konsep, 
dan metodologi pekerjaan administratif dan keterampilan dalam penerapan 
pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur 
dasar. 



 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pada jabatan Analis Keuangan bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi 

dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak 
spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Keuangan menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan dan 
sejumlah pedoman telah tersedia. Analis dapat menentukan alternatif yang ada 
untuk digunakan. Ketika ada situasi dimana pedoman yang ada tidak dapat 
diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus 
mengacu pada arahan penyelia.  

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Keuangan memiliki tugas yang mencakup langkah, proses, atau 
metode yang berhubungan dengan bidang tugas kerja. Analis harus 
mengetahui apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan 
yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan perbedaan 
diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali.  Tindakan yang 
diambil atau respons yang dibuat berbeda tergantung pada sumber informasi, 
cara mendapatkan informasi (transaksi), atau perbedaan sifat faktual lainnya. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaan Analis Keuangan yaitu meliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin 
dengan beberapa prosedur yang terpisah. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Analis Keuangan memiliki hubungan dengan pegawai di unit organisasi, 
kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Analis Keuangan memiliki Hubungan kerja dengan 
pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Tujuan 
hubungan adalah koordinasi penyusunan dokumen pengelolaan anggaran 
kepada pegawai yang berada di luar unit organisasi adalah untuk memberikan 
fakta atau informasi tentang hasil penyusunan dokumentersebut kepada 
pegawai dalam unit organisasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Analis Keuangan bersifat menetap dan tidak ada persyaratan 
fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Analis Keuangan memiliki resiko pekerjaan fisik yang kecil. 
 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Keuangan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Kinerja 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mengidentifikasi, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun 
bahan-bahan pengelolaan dan pembinaan kinerja pegawai serta jabatan 
fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menganalisis dan mengevaluasi kinerja pegawai sesuai dengan aturan 

yang berlaku guna pengelolaan dan pembinaan kinerja pegawai yang 
optimal 

2. Menganalisis dan menyusun rancangan pedoman penilaian kinerja 
pegawai yang sesuai dengan aturan yang berlaku guna kelancaran 
pelaksanaan tugas 

3. Mengidentifikasi dan menyusun rancangan bahan-bahan diseminasi 
penilaian kinerja pegawai serta jabatan fungsional sesuai peraturan yang 
berlaku guna kelancaran tugas 

4. Mengidentifikasi dan menyusun indikator kinerja individu pegawai sesuai 
prosedur yang ada guna membantu optimalisasi pencapaian kinerja 
organisasi 

5. Menghimpun dan memeriksa DUPAK dan PAK jabatan fungsional sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk proses penilaian angka 
kredit guna penilaian kinerja jabatan fungsiona 

6. Mengevaluasi dan berkoordinasi dengan instansi pembina jabatan 
fungsional sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka pembinaan 
jabatan fungsional yang optimal 

7. Menghimpun dan menganalisis capaian kinerja pegawai berdasarkan 
aturan yang berlaku guna proses evaluasi dan pengelolaan kinerja pegawai 
yang optimal 

8. Mengidentikasi dan menghimpun data-data mengenai kinerja pegawai guna 
pemenuhan dan pengelolaan database kepegawaian 

9. Mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang timbul mengenai kinerja 
pegawai dengan pejabat yang berwenang dan terkait, sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk penyelesaian masalah 

10. Mengidentifikasi dan menganalisis bahan-bahan hasil penilaian prestasi 
kerja pegawai sesuai aturan yang berlaku guna perhitungan indeks 
profesionalitas ASN 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Laporan analisis kinerja pegawai 
2. Rancangan pedoman penilaian kinerja pegawai 
3. Bahan diseminasi penilaian kinerja pegawai serta jabatan fungsional 
4. Rancangan indikator kinerja individu pegawai 



5. Dokumen konsep PAK untuk ditandatangani pejabat yang berwenanggai 
bahan rapat tim penilai 

6. Laporan hasil evaluasi aturan mengenai jabatan fungsional 
7. Dokumen analisis capaian kinerja pegawai 
8. Data kinerja pegawai untuk Database Kepegawaian 
9. Laporan analisis kinerja pegawai 
10. Laporan analisis hasil penilaian prestasi kerja pegawai 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan analisis kinerja pegawai 
2. Rancangan pedoman penilaian kinerja pegawai 
3. Bahan diseminasi penilaian kinerja pegawai serta jabatan fungsional 
4. Rancangan indikator kinerja individu pegawai 
5. Dokumen konsep PAK untuk ditandatangani pejabat yang berwenanggai 

bahan rapat tim penilai 
6. Laporan hasil evaluasi aturan mengenai jabatan fungsional 
7. Dokumen analisis capaian kinerja pegawai 
8. Data kinerja pegawai untuk Database Kepegawaian 
9. Laporan analisis kinerja pegawai 
10. Laporan analisis hasil penilaian prestasi kerja pegawai 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Analis Kinerja memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan sarjana 

atau yang setara, meliputi pengetahuan dasar tentang prinsip, konsep, dan 
metodologi pekerjaan administratif dan keterampilan dalam penerapan 
pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas atau prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pada jabatan Analis Kinerja bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi 
dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak 
spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. untuk semua jabatan, 
pekerjaan diawasi dengan teliti. Dalam situasi tertentu, penyelia melakukan 
peninjauan pekerjaan, termasuk pengecekan kemajuan pekerjaan atau 
peninjauan pekerjaan yang telah selesai untuk tujuan keakuratan, kecukupan, 
dan ketaatan pada instruksi dan prosedur yang ditetapkan.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Kinerja memiliki pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi 
semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai. Analis Kinerja 
harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus disetujui oleh 
penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Kinerja memiliki tugas yang mencakup langkah, proses, atau metode 
yang berhubungan dengan bidang tugas kerja. Analis harus mengetahui apa 
yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang 
mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan perbedaan 
diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali. 

 



E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 
Pekerjaan Analis Kinerja bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang 

terpisah. Hasil kerja dan jasa yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan 
orang lain tetapi mempunyai sedikit dampak di luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Analis Kinerja memiliki hubungan dengan pegawai di unit organisasi, 
kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. Hubungan dengan 
anggota masyarakat luas di dalam situasi yang tertentu, antara lain, tujuan 
hubungan dan dengan siapa berhubungan relatif jelas. Ciri khas hubungan 
pada tingkat ini hanya pada bagaimana cara memulai hubungan. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Analis Kinerja memiliki hubungan kerja untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi terkait 
bidang tugas dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit 
organisasi. Fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai 
dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Analis Kinerja bersifat menetap dan tidak ada persyaratan fisik 
khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Analis dapat duduk 
dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin 
kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti 
kertas, buku atau bagian yang kecil; atau mengendarai mobil. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Analis Kinerja memiliki resiko pekerjaan fisik yang kecil. 
 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Kinerja 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Konsultan dan Bantuan Hukum 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menganalisis dan mengolah permasalahan hukum pegawai dan/atau 
organisasi BSSN serta menyajikannya dalam konsep bahan pemberian konsultasi 
dan bantuan hukum sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menghimpun dan mengidentifikasi permasalahan hukum yang dihadapi 

pegawai dan/atau organisasi BSSN 
2. Menganalisis dan menyusun konsep bahan pemberian advokasi dan/atau 

perlindungan hukum sesuai aturan yang berlaku untuk di pergunakan dalam 
memberikan bantuan penyelesaian sengketa hukum di pengadilan 

3. Menganalisis dan menyiapkan bahan mengenai perkara hukum yang 
sedang dihadapi pegawai dan/atau organisasi BSSN guna pelaksanaan 
koordinasi dengan aparat penegak hukum dan kantor hukum 

4. Mengidentifikasi dan menyusun bahan sosialisasi pembinaan kesadaran 
hukum sesuai aturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas 

5. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan produk-produk dan informasi 
hukum sesuai dengan relevansi dan format tampilan dalam Sistem Jaringan 
Dokumentasi Hukum Indonesia dan JDIH BSSN untuk dipublikasikan 

6. Menganalisis sistem administrasi dan dokumentasi hukum yang terkait 
dengan pelayanan komputerisasi produk dan informasi hukum sebagai 
saran tenggang kepada atasan dalam pengambilan keputusan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan kesesuaian hasil identifikasi permasalahan hukum, konsep 

pemberian advokasi/perlindungan hukum serta bahan sosialisasi 
kesadadran hukum 

2. Ketepatan metode analisis terhadap proses bantuan hukum yang sedang 
dihadapi pegawai dan/atau organisasi BSSN 

3. Kelancaran pendampingan bantuan hukum bagi pegawai dan/atau 
organisasi BSSN 

4. Keutuhan dan kelengkapan produk-produk dan informasi hukum yang akan 
dipublikasikan pada Sistem JDIH BSSN 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Hasil identifikasi permasalahan hukum 
2. Konsep bahan pemberian advokasi dan/atau perlindungan hukum 
3. Bahan perkara hukum pegawai dan/atau organisasi BSSN 
4. Bahan sosialisasi pembinaan kesadaran hukum 
5. Produk-produk atau informasi hukum yang siap dipublikasikan 
6. Hasil analisis sistem administrasi dan dokumentasi hukum 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum memiliki pengetahuan yang 
diperoleh dari pendidikan sarjana atau yang setara, meliputi pengetahuan 
dasar tentang prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan administratif dan 
keterampilan dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan 
tugas, operasi, atau prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pada jabatan Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum diberikan tugas sesuai 
dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan spesifik. Pegawai bekerja sesuai 
instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk 
semua persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 
Untuk semua jabatan, pekerjaan diawasi dengan teliti. Untuk beberapa jabatan, 
pengawasan berdasarkan sifat pekerjaan itu sendiri, untuk jabatan yang lain, 
pekerjaan diawasi sebagaimana pekerjaan itu dilaksanakan. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum menggunakan pedoman terperinci 
dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada 
pegawai. Pegawai harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus 
disetujui oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum memiliki tugas-tugas yang jelas dan 
berhubungan secara langsung. Sedikit atau sama sekali tidak ada pilihan yang 
harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Tindakan yang 
akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dikenali. Pekerjaan 
secara cepat dapat dikuasai. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaan Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum memiliki pekerjaan 
tertentu bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah. Hasil kerja dan 
jasa yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai 
sedikit dampak di luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum memiliki hubungan dengan pegawai 
di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 
Hubungan dengan anggota masyarakat luas di dalam situasi yang tertentu, 
antara lain, tujuan hubungan dan dengan siapa berhubungan relatif jelas. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum memiliki 
hubungan kerja untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta 
atau informasi terkait bidang tugas dengan pegawai di dalam lembaga yang 
sama tetapi di luar unit organisasi. Fakta atau informasi bervariasi dari yang 
mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
 



H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pekerjaan Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum bersifat menetap dan 

tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
pekerjaan. Analis dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. 
Walaupun demikian mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, 
membawa benda ringan seperti kertas, buku atau bagian yang kecil; atau 
mengendarai mobil. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum memiliki resiko pekerjaan fisik yang 
kecil. 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Konten Media Sosial 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
     Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi pembuatan rencana kerja, pengumpulan, 
analisa, dan pemberian rekomendasi penanganan konten negatif yang beredar 
melalui media serta memberikan bahan klarifikasi serta menyiapkan sarana 
kegiatan pengendalian konten negatif berdasarkan peraturan dan perudangan 
yang berlaku 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Membuat rencana kerja analisis konten media sosial dengan mempelajari 

metode dan teknik analisis dan penyajian data Pengendalian Informasi 
2. Mengumpulkan data informasi yang beredar melalui media dengan cara 

meminta atau menerima data dari Pengolah Data keamanan Siber dan 
Sandi dan instansi terkait lainnya 

3. Mengolah data informasi yang beredar melalui media dengan mempelajari 
laporan atau pengaduan masyarakat terhadap konten yang mengandung 
unsur provokatif, agitasi, propaganda, dan konten lainnya yang melanggar 
peraturan perundang-undangan 

4. Mengolah data informasi yang beredar melalui media dengan mempelajari 
laporan atau pengaduan masyarakat terhadap informasi negatif 

5. Menyiapkan alat dan sarana kelengkapan yang diperlukan untuk 
mengendalikan informasi negatif melalui media untuk menciptakan situasi 
pemberitaan informasi yang kondusif dan terkendali 

6. Menyiapkan alat dan sarana kelengkapan yang diperlukan untuk 
melakukan edukasi kepada masyarakat dalam memilih, menilai dan 
mengklarifikasi informasi yang tidak benar 

7. Menganalisis penentuan konten informasi 
8. Menyajikan bahan klarifikasi atas informasi negatif yang beredar melalui 

media di masyarakat 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian rencana kerja analis konten media sosial 
2. Tersedianya data informasi yang beredar melalui media 
3. Kesesuaian antara metode analisis dan penyajian data dengan hasil 

analisis yang diharapkan 
4. Ketersediaan dan kesiapan sarana prasarana pendukung kegiatan 
5. Kelengkapan dokumen dan perangkat pendukung lain yang diperlukan 

dalam melakukan edukasi kepada masyarakat 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen rencana kerja analisis konten media sosial 
2. Inventaris data informasi yang beredar melalui media 



3. Dokumen data informasi yang beredar melalui media dengan mempelajari 
laporan atau pengaduan masyarakat terhadap konten yang mengandung unsur 
provokatif, agitasi, propaganda, dan konten lainnya yang melanggar peraturan 
perundang-undangan 

4. Dokumen informasi yang beredar melalui media dengan mempelajari laporan 
atau pengaduan masyarakat terhadap informasi negatif 

5. Dokumen laporan kesiapan alat dan sarana kelengkapan pengendalian 
informasi negatif 

6. Dokumen laporan kesiapan alat dan sarana kelengkapan pelaksanaan edukasi 
kepada masyarakat 

7. Dokumen hasil analisis penentuan konten 
8. Bahan klarifikasi atas informasi negatif yang beredar melalui media di 

masyarakat 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Analis Konten Media Sosial membutuhkan Pengetahuan (yang diperoleh 
melalui program pendidikan sarjana atau yang setara dalam pengalaman, 
pelatihan, atau belajar sendiri) dasar tentang prinsip, konsep, dan metodologi 
pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif, dan keterampilan dalam 
penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, atau 
prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pada jabatan Analis Konten Media Sosial diberikan tugas berkelanjutan 
atau tugas tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus 
diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu 
dan prioritas tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, 
sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode kerja yang disarankan atau saran 
pada sumber materi yang tersedia. Analis Konten Media Sosial menggunakan 
inisiatif dalam melaksanakan tugas yang berulang secara mandiri tanpa 
instruksi spesifik, tapi melaporkan deviasi masalah, dan situasi yang tidak lazim 
yang tidak dicakup dalam instruksi kepada penyelia untuk membuat keputusan 
atau meminta bantuan. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Konten Media Sosial menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan 
dan sejumlah pedoman telah tersedia. Analis dapat menentukan alternatif yang 
ada untuk digunakan. Ketika ada situasi dimana pedoman yang ada tidak dapat 
diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus 
mengacu pada arahan penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Konten Media Sosial memiliki tugas-tugas yang jelas dan 
berhubungan secara langsung. Sedikit atau sama sekali tidak ada pilihan yang 
harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Tindakan yang 
akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dikenali. Pekerjaan 
secara cepat dapat dikuasai. 

 
 



E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 
Pekerjaan Analis Konten Media Sosial yaitu melaksanakan peraturan, 

regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau 
proyek dengan ruang lingkup yang lebih spesifik. Hasil kerja Analis Konten 
Media Sosial mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari 
proses pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Analis Konten Media Sosial memiliki hubungan dengan pegawai di unit 
organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung dan 
dengan anggota masyarakat luas di dalam situasi yang tertentu, antara lain, 
tujuan hubungan dan dengan siapa berhubungan relatif jelas. Ciri khas 
hubungan pada tingkat ini hanya pada bagaimana cara memulai hubungan. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Analis Konten Media Sosial memiliki hubungan kerja 
untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi 
terkait bidang tugas dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di 
luar unit organisasi. Fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti 
sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Analis Konten Media Sosial bersifat menetap dan tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 
Analis dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun 
demikian mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa 
benda ringan seperti kertas, buku atau bagian yang kecil; atau mengendarai 
mobil. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Analis Konten Media Sosial memiliki resiko pekerjaan fisik yang kecil. 
 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Konten Media Sosial 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan koordinasi, pengumpulan, penyusunan, dan analisis Laporan 
Kinerja, Capaian Kinerja, dan Perjanjian Kinerja Instansi sesuai dengan prosedur 
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengumpulkan laporan capaian kinerja unit kerja sesuai dengan prosedur 

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
2. Mengidentifikasi informasi dari laporan capaian kinerja unit kerja sesuai 

dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran Pelaksanaan tugas 
3. Menganalisis karakteristik, spesifikasi, dan hal-hal yang terkait dengan 

akuntabilitas kinerja berdasarkan informasi dari laporan capaian kinerja unit 
kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku 

4. Menyusun rancangan laporan akuntabilitas kinerja unit kerja sesuai dengan 
hasil analisis dan prosedur yang berlaku 

5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja yang menangani penyusunan 
laporan akuntabilitas kinerja unit kerja sesuai dengan prosedur yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

6. Melakukan koordinasi dan melaksanakan asistensi penyusunan perjanjian 
kinerja Unit Kerja BSSN 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan berkas laporan capaian kinerja unit kerja 
2. Kelengkapan dan kesesuaian laporan akuntabilitas kinerja unit kerja 
3. Kelancaran penyusunan laporan akuntabilitas kinerja unit 
4. Kelancaran dan kesesuaian penyusunan perjanjian kinerja Unit Kerja BSSN 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Berkas laporan capaian kinerja unit kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
2. Hasil identifikasi informasi dari laporan capaian kinerja unit kerja sesuai dengan 

prosedur yang berlaku 
3. Hasil analisis karakteristik, spesifikasi, dan hal-hal yang terkait dengan 

akuntabilitas kinerja berdasarkan informasi dari laporan capaian kinerja unit 
kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku  

4. Rancangan laporan akuntabilitas kinerja unit kerja sesuai dengan hasil analisis 
dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

5. Laporan hasil koordinasi dengan unit kerja yang menangani penyusunan 
laporan akuntabilitas kinerja unit kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

6. Laporan hasil koordinasi dan melaksanakan asistensi penyusunan perjanjian 
kinerja Unit Kerja BSSN 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Analis Laporan Akuntabiitas Kinerja memiliki pengetahuan yang diperoleh 
dari pendidikan sarjana atau yang setara, meliputi pengetahuan dasar tentang 
prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan administratif dan keterampilan 
dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, 
atau prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pada jabatan Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja bekerja sesuai instruksi 
dan berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja menggunakan Pedoman terperinci dan 
khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada 
pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki Pekerjaan terdiri dari tugas-
tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaan Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki Hasil kerja dan jasa 
yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai 
sedikit dampak di luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki Hubungan dengan pegawai di 
unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

  
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki 
Hubungan kerja dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar 
unit organisasi. Tujuan hubungan adalah koordinasi penyusunan dan 
pengumpulan dokumen Akuntabilitas Kinerja Organisasi kepada pegawai yang 
berada di luar unit organisasi adalah untuk memberikan fakta atau informasi 
tentang hasil dokumen perencanaan kepada pegawai dalam unit organisasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja bersifat menetap dan tidak 
ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 
Analis dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun 
demikian mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa 
benda ringan seperti kertas, buku atau bagian yang kecil; atau mengendarai 
mobil. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki resiko pekerjaan fisik yang 
kecil. 



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Mutu Pendidikan  
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan penyusunan, analisis, dan pengembangan program penjaminan 
mutu, audit, dan evaluasi diklat sesuai aturan yang dtetapkan untuk menjaga dan 
meningkatkan mutu diklat 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun dan menganalisis program pre-test sebelum diklat dan post-test 

untuk mengetahui perubahan pengetahuan dan kemampuan peserta diklat 
2. Melakukan Monitoring penyelenggaraan diklat secara intensif supaya 

penyelanggaraan diklat berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan 
3. Menyusun, menganalisis, dan mengembangkan instrumen evaluasi diklat 

sesuai aturan yang berlaku untuk menghasilkan program evaluasi diklat 
lebih efektif 

4. Menyusun, menganalisis, dan mengembangkan program penjaminan mutu 
diklat sesuai aturan yang ditetapkan untuk menjaga dan meningkatkan 
mutu diklat 

5. Menyusun, menganalisis, dan mengembangkan program audit internal 
sesuai aturan yang ditetapkan untuk meminimalisir penyimpangan, 
memperbaiki kinerja, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keefektifan program pre-test sebelum diklat dan post-test 
2. Kesesuaian dan keefektifan penyelenggaraan diklat 
3. Kelengkapan dan keefektifan instrumen evaluasi diklat 
4. keefektifan dan kualitas program program penjaminan mutu 
5. Keefektifan program audit internal 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen program pre-test sebelum diklat dan post test 
2. Laporan monitoring penyelenggaraan diklat secara intensif supaya 

penyelanggaraan diklat berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan 
3. Instrumen evaluasi diklat 
4. Program penjaminan mutu diklat 
5. Program audit internal 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Analis Mutu Pendidikan memerlukan pengetahuan tentang sejumiah 
peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak 
standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah 



 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Analis Mutu Pendidikan bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan 
penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik 
dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Prosedur melaksanakan pekerjaan Analis Mutu Pendidikan ditetapkan dan 
sejumlah pedoman tersedia. Pegawai mengunakan dan prosedur yang paling 
tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil 
pertimbangan dalam memilih pedoman, referensi, (minor). Pegawai dapat 
menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. Situasi dimana pedoman 
yang ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang 
diajukan harus mengacu pada penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pekerjaan Analis Mutu Pendidikan terdiri dari tugas yang mencakup 
langkah, proses, atau metode yang berhubungan. Dengan keputusan 
mengenai apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang 
mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan perbedaan 
diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali. Untuk tindakan 
yang diambil atau respons yang dibuat adalah berbeda tergantung pada 
sumber informasi, cara mendapatkan informasi (transaksi), atau perbedaan 
sifat faktual lainnya. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Analis Mutu Pendidikan melakukan pekerjaan meliputi pelaksanaan 
peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu 
tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih has. Hasil kerja atau jasa 
mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau 
pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Analis Mutu Pendidikan melakukan hubungan dengan pegawai di unit 
organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Analis Mutu Pendidikan adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Analis Mutu Pendidikan adalah menetap. Pegawai dapat duduk 
dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin 
kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti 
kertas, buku atau bagian yang kecil; atau mengendarai mobil. Tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
 



I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 
Lingkungan Analis Mutu Pendidikan membawa resiko dan 

ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan tindakan pencegahan 
keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang rapat dan 
pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan umum, antara lain 
penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari licin 
dan jatuh, pengamatan peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas. Situasi kerja 
cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Mutu Pendidikan 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) (Wida Sandrayanti, S.E.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Organisasi dan Tata Laksana 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan penyusunan dan evaluasi organisasi, dokumen kelengkapan 
jabatan, visi misi, dan ketatalaksanaan sesuar peraturan yang berlaku untuk 
menciptakan organisasi yang ideal. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan evaluasi organisasi BSSN secara berkala dalam rangka 

membentuk organisasi yang ideal 
2. Mempelajari dan menganalisis penyusunan dan evaluasi uraian tugas 

pemangku jabatan di BSSN sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku supaya pemangku jabatan mengerjakan tugas sesuai dengan 
pekerjaannya 

3. Mempelajari dan menganalisis penyusunan dan evaluasi rincian kegiatan 
organisasi di BSSN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku sebagai pedoman pekerjaan bagi pemangku jabatan 

4. Mempelajari dan menganalisis penyusunan dan evaluasi standar 
kompetensi jabatan di BSSN sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagai pedoman bagi pemangku jabatan 

5. Mempelajari dan menganalisis penyusunan dan evaluasi peta jabatan di 
BSSN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

6. Mempelajari dan menganalisis penyusunan analisis jabatan BSSN sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keperluan 
kelembagaan, tatalaksana dan rekruitmen pegawai 

7. Mempelajari dan menganalisis penyusunan dan evaluasi kelas jabatan 
BSSN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 
menghasilkan kelas jabatan yang ideal 

8. Mempelajari dan menganalisis penyusunan dan evaluasi visi misi 
organisasi sesuai dengan metode tertentu untuk menghasilkan visi misi 
organisasi yang relevan dan efektif 

9. Mempelajari dan menganalisis penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan 
BSSN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 
menata BSSN lebih baik kedepannya dari segi proses bisnis, SOP, evaluasi 
kualiitas layanan, maupun instruksi kerja. 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan keefektifan hasil evaluasi organisasi BSSN 
2. Kesesuaian dan keefektifan uraian tugas pemangku jabatan di BSSN 
3. Kelengkapan RKO unit kerja di BSSN 
4. Kelengkapan dan kesesuaian SKJ di BSSN 
5. Kesesuaian dan keefektifan SKJ BSSN 
6. Kelancaran penyusunan dan evaluasi analisis jabatan BSSN 
7. Kesesuaian kelas jabatan BSSN 



8. Keakuratan dan keefektifan visi misi BSSN 
9. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen ketatalaksanaan BSSN 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen hasil evaluasi organisasi BSSN 
2. Dokumen uraian tugas 
3. Dokumen Rincian Kegaiatan Organisasi Unit Kerja BSSN 
4. Dokumen standar kompetensi jabatan di BSSN 
5. Dokumen peta jabatan di BSSN 
6. Dokumen analisis jabatan BSSN 
7. Dokumen kelas jabatan BSSN 
8. Dokumen hasil penyusunan dan evaluasi visi misi organisasi 
9. Dokumen ketatalaksanaan BSSN 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Analis Organisasi dan Tata Laksana memiliki pengetahuan yang diperoleh 

dari pendidikan sarjana atau yang setara, meliputi pengetahuan dasar tentang 
prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan administratif dan keterampilan 
dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, 
atau prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pada jabatan Analis Organisasi dan Tata Laksana bekerja sesuai instruksi 
dan berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Organisasi dan Tata Laksana menggunakan Pedoman terperinci dan 
khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada 
pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Organisasi dan Tata Laksana memiliki Pekerjaan terdiri dari tugas-
tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaan Analis Organisasi dan Tata Laksana memiliki Hasil kerja dan jasa 
yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai 
sedikit dampak di luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Analis Organisasi dan Tata Laksana memiliki Hubungan dengan pegawai 
di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

  
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Analis Organisasi dan Tata Laksana memiliki 
Hubungan kerja dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar 
unit organisasi. Tujuan hubungan adalah koordinasi penyusunan dokumen 
kelengkapan jabatan dan dokumen kelengkapan kelembagaan. 



 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Analis Organisasi dan Tata Laksana bersifat menetap dan tidak 
ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 
Analis dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Analis Organisasi dan Tata Laksana memiliki resiko pekerjaan fisik yang 
kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Organisasi dan Tata Laksana 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Pengawas Mutu Produk 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menganalisis, menelaah dan menyiapkan bahan dalam pelaksanaan 
pengendalian peredaran modul sandi dan perangkat TI sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku sebagai bahan dalam pengendalian peredaran modul 
sandi dan perangkat TI 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menganalisis bahan dalam dalam penyiapan usulan kebijakan pelarangan 

dan pembatasan peredaran modul sandi dan perangkat TI 
2. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian peredaran modul 

sandi dan perangkat TI sesuai pedoman yang telah ditetapkan sebagai 
3. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kerjasama dengan instansi 

lainnya sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan 
pelarangan dan pembatasan peredaran produk sandi dan perangkat TI 

4. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyelidikan terhadap 
indikasi pelanggaran kebijakan pelarangan dan pembatasan peredaran 
modul sandi dan perangkat TI 

5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. ketepatan dan kelengkapan bahan usulan kebijakan 
2. ketepatan dan kelengkapan bahan pelaksanaan pengendalian peredaran 
3. Kelengkapan, ketepatan dan kevalidan bahan pelaksanaan penyelidikan 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan usulan kebijakan 
2. Bahan pelaksanaan pengendalian peredaran modul sandi dan perangkat TI 
3. Bahan pelaksanaan kerjasama 
4. Bahan pelaksanaan penyelidikan indikasi pelanggaran 
5. Laporan pelaksanaan tugas 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Analis Pengawasan Mutu Produk memiliki pengetahuan tentang prinsip, 

konsep, dan metodologi tentang pelaksanaan pengawasan produk dan 
keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman mengerjakan sendiri 
pekerjaan yang berulang, ditambah dengan pengembangan pengetahuan 
profesional atau pengetahuan administratif yang diperoleh melalui pengalaman 
atau lulus sarjana yang relevan, yang memberikan keahlian dalam 
pelaksanaan tugas, operasi dan prosedur pekerjaan. 

 



B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pada jabatan Analis Pengawasan Mutu Produk, penyelia memberikan 

tugas berkelanjutan atau tugas tertentu dengan mengindikasikan secara umum 
apa yang harus diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, 
batas waktu dan prioritas tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi 
untuk tugas baru, sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode pengawasan 
mutu produk yang disarankan atau saran pada sumber materi yang tersedia. 
Analis pengawasan mutu produk menggunakan inisiatif dalam melaksanakan 
tugas yang berulang secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tapi melaporkan 
deviasi, masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam 
instruksi kepada penyelia untuk membuat keputusan atau meminta bantuan. 
Penyelia menjamin bahwa pekerjaan yang telah selesai dan metode yang 
digunakan adalah secara teknik akurat dan memenuhi instruksi atau prosedur 
yang ada. Tinjauan pekerjaan meningkat sesuai dengan tugas yang lebih sulit 
dan pegawai tidak melaksanakan tugas yang sama sebelumnya. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Pengawasan Mutu Produk menggunakan prosedur yang sudah 
ditetapkan dan sejumlah pedoman telah tersedia. Analis dapat menentukan 
alternatif yang ada untuk digunakan. Ketiak ada Situasi dimana pedoman yang 
ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang 
diajukan harus mengacu pada arahan penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Pengawasan Mutu Produk memiliki tugas yang mencakup langkah, 
proses, atau metode yang berhubungan. Ia harus mengetahui apa yang harus 
dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai 
perlu mengenali keberadaan dan perbedaan diantara beberapa situasi yang 
secara mudah dapat dikenali. Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat 
adalah berbeda tergantung pada sumber informasi, cara mendapatkan 
informasi (transaksi), atau perbedaan sifat faktual lainnya. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaan Analis Pengawasan Mutu Produk yaitu melaksanakan peraturan, 
regulasi, atau prosedur pengawasan produk, dan merupakan bagian dari suatu 
tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih spesifik. Hasil kerja Analis 
mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses 
pelaksanaan pengawasan produk. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Analis Pengawasan Mutu Produk memiliki Hubungan kerja dengan pegawai 
di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Tujuan hubungan 
adalah koordinasi dalam memberikan hasil pengawasan kepada pegawai yang 
berada di luar unit organisasi. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Analis Pengawasan Mutu Produk adalah untuk 
memberikan fakta atau informasi tentang hasil pengawasan produk kepada 
pegawai dalam unit organisasi. 

 



H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Analis Pengawasan Mutu Produk tidak memiliki persyaratan fisik khusus 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 
 

I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 
Analis Pengawasan Mutu Produk memiliki resiko pekerjaan dan 

ketidaknyamanan yang kecil. 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Pengawasan Mutu Produk 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 

25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 
25 

  
Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 

25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 

25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 

10 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 

20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 

5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 

5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) (Dr. Suharyanto, S.E., M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Pengembangan Karir 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun pengembangan 
pegawai melalui manajemen talenta dan pola pembinaan karir pegawai 
berdasarkan kebutuhan dan peraturan perundangan yang berlaku untuk 
meningkatkan karir pegawai. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengidentifikasi dan menyusun rancangan rencana kegiatan Subbagian 

Manajemen Talenta 
2. Menganalisis dan mengevaluasi pedoman manajemen talenta 
3. Menganalisis dan mengevaluasi pedoman pengukuran kompetensi 

pegawai 
4. Menganalisis dan mengevaluasi pedoman tata cara pengisian JPT secara 

terbuka di BSSN 
5. Menganalisis dan mengevaluasi pedoman pola karir pegawai 
6. Mengidentifikasi dan menganalisis tugas dan fungsi organisasi sesuai 

aturan yang ada sebagai pelaksanan tugas dalam analisis kebutuhan 
talenta 

7. Mengidentifikasi dan menganalisis data kepegawaian sesuai aturan yang 
ada sebagai pelaksanaan tugas dalam pengembangan talenta pegawai 

8. Mengukur dan menganalisis kompetensi pegawai sesuai aturan yang 
berlaku guna proses manajemen talenta yang optimal 

9. Mengukur dan mengevaluasi retensi talenta pegawai sesuai aturan yang 
berlaku guna proses manajemen talenta yang optimal 

10. Menghimpun dan mengidentifikasi kebutuhan pelaksanaan program 
rencana suksesi sesuai aturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan 
tugas 

11. Mengidentifikasi kebutuhan dan melaksanakan proses seleksi terbuka JPT 
12. Menghimpun dan mengidentifikasi data-data kepegawaian sesuai aturan 

yang berlaku guna pemutakhiran database talenta 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan, keakuratan dan kebenaran hasil rancangan pedoman serta 

analisis mengenai manajemen talenta, pengukuran kompetensi pegawai, 
tata cara pengisian JPT secara terbuka BSSN, serta pola karir pegawai 

2. Kemutakhiran dan ketepatan data kebutuhan talenta pegawai 
3. Ketepatan metode analisis dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Rancangan rencana kegiatan Subbagian Manajemen Talenta 
2. Rancangan pedoman manajemen talenta 
3. Rancangan pedoman pengukuran kompetensi pegawai 



4. Rancangan pedoman tata cara pengisian JPT secara terbuka di BSSN 
5. Rancangan pedoman pola karir pegawai 
6. Data hasil analisis kebutuhan talenta 
7. Hasil analisis pengembangan talenta 
8. Hasil analisis kompetensi pegawai 
9. Hasil analisi retensi talenta pegawai 
10. Hasil identifikasi kebutuhan pelaksanaan program rencana suksesi 
11. Proses seleksi terbuka JPT 
12. Data pemutakhiran database talenta 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Analis Pengembangan Karir memiliki pengetahuan yang diperoleh dari 

pendidikan sarjana atau yang setara, meliputi pengetahuan dasar tentang 
prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan administratif dan keterampilan 
dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, 
atau prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pada jabatan Analis Pengembangan Karir diberikan tugas sejenis dan 
berulang, penyelia membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, 
terperinci, dan spesifik. Analis Pengembangan Karir bekerja sesuai instruksi 
dan berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Pengembangan Karir menggunakan pedoman yang terperinci dan 
khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada 
pegawai. Analis Pengembangan Karir harus patuh dan taat pada pedoman, 
penyimpangan harus disetujui oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Pengembangan Karir memiliki tugas-tugas yang jelas dan 
berhubungan secara langsung. Sedikit atau sama sekali tidak ada pilihan yang 
harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Tindakan yang 
akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaan Analis Pengembangan Karir Tugas memiliki pekerjaan yang 
bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah. Hasil kerja dan jasa 
yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai 
sedikit dampak di luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

. Analis Pengembangan Karir memiliki hubungan dengan pegawai di unit 
organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 
Hubungan dengan anggota masyarakat luas di dalam situasi yang tertentu, 
antara lain, tujuan hubungan dan dengan siapa berhubungan relatif jelas. Ciri 
khas hubungan pada tingkat ini hanya pada bagaimana cara memulai 
hubungan. 



G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Tujuan hubungan dari Analis Pengembangan Karir memiliki hubungan kerja 

untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi 
terkait bidang tugas dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di 
luar unit organisasi. Fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti 
sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Analis Pengembangan Karir bersifat menetap dan tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 
Analis dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Analis Pengembangan Karir memiliki resiko pekerjaan fisik yang kecil. 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Pengembangan Karir 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Penilaian dan Akreditasi 
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengumpulan, penelaahan, penyusunan, dan analisis bahan 
akreditasi, sertifikat akreditasi, dan laporan hasil akreditasi Lemdiklat dan program 
diklat sesuai dengan aturan yang berlakau sebagai bahan pertimbangan teknis 
pimpinan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengumpulkan dan menelaah bahan akreditasi lemdiklat dan program 

diklat sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan 
program akreditasi lemdiklat dan program diklat 

2. Mengumpulkan dan menelaah bahan sertifikat akreditasi lemdiklat dan 
program diklat sesuai dengan prosedur yang berlaku 

3. Menyusun dan menganalisis laporan hasil akreditasi lemdiklat dan program 
diklat sesuai dengan aturan yang berlakau sebagai bahan pertimbangan 
teknis pimpinan 

4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan prosedur yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

5. Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan 
penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang 
penilaian dan akreditasi 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan bahan akreditasi Lemdiklat dan program diklat 
2. Kelengkapan bahan sertifikat akreditasi lemdiklat dan program diklat 
3. Kesesuaian dan kelengkapan laporan hasil akreditasi lemdiklat dan 

program diklat 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen bahan akreditasi lemdiklat dan program diklat sesuai dengan 

prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan program akreditasi 
lemdiklat dan program diklat 

2. Dokumen bahan sertifikat akreditasi lemdiklat dan program diklat sesuai 
dengan prosedur yang berlaku 

3. Laporan hasil akreditasi lemdiklat dan program diklat 
4. Laporan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan prosedur 

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
5. Laporan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan 

penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang 
penilaian dan akreditasi 

 
 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Analis Penilaian dan Akreditasi memiliki pengetahuan yang diperoleh dari 
pendidikan sarjana atau yang setara, meliputi pengetahuan dasar tentang 
prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan administratif dan keterampilan 
dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, 
atau prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Analis Penilaian dan Akreditasi bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi 
dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak 
spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Penilaian dan Akreditasi menggunakan Pedoman terperinci dan 
khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada 
pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Penilaian dan Akreditasi memiliki Pekerjaan terdiri dari tugas-tugas 
yang jelas dan berhubungan secara langsung. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaan Analis Penilaian dan Akreditasi memiliki Hasil kerja dan jasa 
yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai 
sedikit dampak di luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Analis Penilaian dan Akreditasi memiliki Hubungan dengan pegawai di unit 
organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Analis Penilaian dan Akreditasi memiliki Hubungan 
kerja dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit 
organisasi. Tujuan hubungan adalah koordinasi penyusunan dokumen 
penilaian dan akreditasi kepada pegawai yang berada di luar unit organisasi 
adalah untuk memberikan fakta atau informasi tentang hasil penyusunan 
dokumen tersebut kepada pegawai dalam unit organisasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Analis Penilaian dan Akreditasi bersifat menetap dan tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Analis Penilaian dan Akreditasi memiliki resiko pekerjaan fisik yang kecil. 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Mutu Pendidikan 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) (Wida Sandrayanti, S.E.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Forensik Digital 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi pembuatan rencana kerja, menghimpun, 
memeriksa dan melakukan uji standar mutu bahan dan peralatan dengan 
menentukan metoda dan teknik tertentu untuk disajikan dalam bentuk hasil telaah 
dan rekomendasi terkait hasil uji, perancangan, evaluasi dan pengembangan 
standar mutu dan peralatan kepada atasan, sesuai prosedur dan peraturan yang 
berlaku 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Membuat rencana kerja analisa penjamin mutu produk dengan mempelajari 

pedoman dan petunjuk untuk mengetahui metoda dan teknik analisis dan 
penyajian data terkait fasilitasi sertifikasi Bahan dan Peralatan 

2. Menghimpun dan memeriksa data Bahan dan Peralatan berdasarkan ruang 
lingkup untuk mengetahui tingkat keamanan Bahan dan Peralatan dan 
menetapkan proses uji kelayakan Bahan dan Peralatan sesuai prosedur 
yang berlaku 

3. Menguji kelayakan Bahan dan Peralatan sesuai ketentuan yang berlaku 
guna mengetahui tingkat keamanan masing-masing Bahan dan Peralatan 
yang akan di sertifikasi 

4. Menganalisis dan merancang ruang lingkup, tujuan kebijakan, dan 
persyaratan keamanan Bahan dan Peralatan dengan mempelajari standar 
keamanan atau bentuk lain sesuai prosedur yang berlaku 

5. Menganalisis pengembangan metode pengujian dan validasi bahan dan 
Peralatan sesuai prosedur yang berlaku 

6. Menganalisis pengembangan metode sistem pengujian dan proses validasi 
bahan dan Peralatan sesuai prosedur yang berlaku 

7. Merancang penentuan level keamanan bahan dan Peralatan dari hasil 
pengujian sertifikasi keamanan bahan dan Peralatan sesuai prosedur yang 
berlaku untuk ditelaah dan dianalisis 

8. Memberikan rekomendasi implementasi standar keamanan bahan dan 
peralatan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian rencana kerja analisis, pengujian dan penyajian data standar 

mutu bahan dan peralatan 
2. Kelengkapan dan keakuratan data hasil uji standar mutu bahan dan 

peralatan 
3. Ketepatan metode dan penyajian data standar mutu bahan dan peralatan 
4. Hasil Rancangan, evaluasi, dan pengembangan standar mutu bahan dan 

peralatan yang lengkap dan komprehensif 
5. Ketepatan waktu penyelesaian tugas dan kelengkapan dokumen pelaporan 
 



III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Rencana kerja analisis penjamin mutu produk 
2. Inventaris data Bahan dan Peralatan berdasarkan ruang lingkup dan 

penetapan proses uji kelayakan Bahan dan Peralatan 
3. Dokumen hasil uji tingkat keamanan Bahan dan Peralatan 
4. Dokumen rekomendasi ruang lingkup, tujuan kebijakan, dan persyaratan 

keamanan Bahan dan Peralatan 
5. Dokumen hasil analisis pengembangan metode pengujian dan validasi bahan 

dan Peralatan 
6. Dokumen hasil analisis pengembangan metode sistem pengujian dan proses 

validasi bahan dan Peralatan 
7. Dokumen rekomendasi level keamanan bahan dan Peralatan dari hasil 

pengujian sertifikasi keamanan bahan dan Peralatan 
8. Dokumen rekomendasi implementasi standar keamanan bahan dan peralatan 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Analis Penjamin Mutu Produk memiliki pengetahuan tentang prinsip, 

konsep, dan metodologi tentang pelaksanaan pengawasan produk dan 
keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman mengerjakan sendiri 
pekerjaan yang berulang, ditambah dengan pengembangan pengetahuan 
profesional atau pengetahuan administratif yang diperoleh melalui pengalaman 
atau lulus sarjana yang relevan, yang memberikan keahlian dalam 
pelaksanaan tugas, operasi dan prosedur pekerjaan. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pada jabatan Analis Penjamin Mutu Produk, penyelia memberikan tugas 
berkelanjutan atau tugas tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa 
yang harus diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, 
batas waktu dan prioritas tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi 
untuk tugas baru, sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode pengawasan 
mutu produk yang disarankan atau saran pada sumber materi yang tersedia.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Penjamin Mutu Produk menggunakan prosedur yang sudah 
ditetapkan dan sejumlah pedoman telah tersedia. Analis dapat menentukan 
alternatif yang ada untuk digunakan. Ketiak ada Situasi dimana pedoman yang 
ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang 
diajukan harus mengacu pada arahan penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Penjamin Mutu Produk memiliki tugas yang mencakup langkah, 
proses, atau metode yang berhubungan. Ia harus mengetahui apa yang harus 
dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai 
perlu mengenali keberadaan dan perbedaan diantara beberapa situasi yang 
secara mudah dapat dikenali. Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat 
adalah berbeda tergantung pada sumber informasi, cara mendapatkan 
informasi (transaksi), atau perbedaan sifat faktual lainnya. 

 
 



E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 
Pekerjaan Analis Penjamin Mutu Produk yaitu melaksanakan peraturan, 

regulasi, atau prosedur pengawasan produk, dan merupakan bagian dari suatu 
tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih spesifik. Hasil kerja Analis 
mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses 
pelaksanaan pengawasan produk. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Analis Penjamin Mutu Produk memiliki Hubungan kerja dengan pegawai di 
dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Tujuan hubungan 
adalah koordinasi dalam memberikan hasil pengawasan kepada pegawai yang 
berada di luar unit organisasi. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Analis Penjamin Mutu Produk adalah untuk 
memberikan fakta atau informasi tentang hasil pengawasan produk kepada 
pegawai dalam unit organisasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Analis Penjamin Mutu Produk tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Analis Penjamin Mutu Produk memiliki resiko pekerjaan dan 
ketidaknyamanan yang kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Penjamin Mutu Produk 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 

25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 
25 

  
Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 

25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 

25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 

10 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 

20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 

5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 

5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) (Dr. Suharyanto, S.E., M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Penyelenggara Diklat   
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan penyusunan dan penelaahan rencana program diklat, program 
kerja sama diklat dengan lembaga diklat lain, program pelayanan peserta diklat, 
dan bahan kelulusan siswa diklat sesuai aturan yang berlaku sebagai bahan 
pertimbangan penyelenggaraan diklat 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan penyusunan dan penelaahan rencana program diklat sesuai 

aturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan penyelenggaraan diklat 
2. Menyusun program kerja sama diklat dengan lembaga diklat lain sesuai 

aturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
3. Melakukan penyusunan dan penelaahan modul, kurikulum, jabaran 

kurikulum, dan Garis Besar Pokok Pengajaran (GBPP) penyelenggaraan 
diklat sesuai aturan yang ada sebagai pedoman penyelenggaraan diklat 

4. Melakukan penyusunan dan penelaahan rencana kegiatan, anggaran, 
jadwal kegiatan siswa diklat, dan kebutuhan tenaga pengajar diklat sebagai 
pedoman penyelenggaraan diklat sesuai ketentuan yang berlaku 

5. Melakukan penyusunan dan analisis program seleksi peserta diklat sesuai 
prosedur yang ada sebagai bahan pertimbangan kepada pimpinan 

6. Melaksanakan pengasuhan, bimbingan, dan konsultasi akademik siswa 
diklat sesuai prosedur yang ditetapkan 

7. Melaksanakan pengumpulan dan penelaahan bahan kelulusan siswa 
sesuai aturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan kepada pimpinan 

8. Melakukan penyusunan dan penelaahan sertifikat dan bahan legalisasi 
transkrip nilai sesuai prosedur yang ada sebagai bahan pertimbangan 
kepada pimpinan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan dan kesesuaian rencana program diklat 
2. Kelengkapan dan kesesuaian program kerja sama diklat dengan lembaga 

diklat lain 
3. Ketepatan modul, kurikulum, jabaran kurikulum, dan Garis Besar Pokok 

Pengajaran (GBPP) penyelenggaraan diklat 
4. Ketepatan program seleksi peserta diklat 
5. Kelancaran kegiatan pengasuhan, bimbingan, dan konsultasi akademik 

siswa diklat 
6. Kesesuaian dan kelangkapan bahan kelulusan siswa diklat 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen rencana program diklat 
2. Dokumen program kerja sama diklat dengan lembaga diklat lain 



3. Dokumen modul, kurikulum, jabaran kurikulum, dan Garis Besar Pokok 
Pengajaran (GBPP) penyelenggaraan diklat 

4. Dokumen rencana kegiatan, anggaran, jadwal kegiatan siswa diklat, dan 
kebutuhan tenaga pengajar diklat 

5. Dokumen hasil penyusunan dan analisis program seleksi peserta diklat 
6. Laporan kegiatan pengasuhan, bimbingan, dan konsultasi akademik siswa 

diklat sesuai prosedur yang ditetapkan 
7. Berkas bahan kelulusan siswa 
8. Dokumen sertifikat dan bahan legalisasi transkrip nilai 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Analis Penyelanggaraan Diklat memiliki pengetahuan yang diperoleh dari 
pendidikan sarjana atau yang setara, meliputi pengetahuan dasar tentang 
prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan administratif dan keterampilan 
dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, 
atau prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pada jabatan Analis Penyelenggaraan Diklat bekerja sesuai instruksi dan 
berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Penyelenggaraan Diklat menggunakan Pedoman terperinci dan 
khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada 
pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Penyelenggaraan Diklat memiliki Pekerjaan terdiri dari tugas-tugas 
yang jelas dan berhubungan secara langsung. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaan Analis Penyelenggaraan Diklat memiliki Hasil kerja dan jasa 
yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai 
sedikit dampak di luar unit organisasi langsung. 

  
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Analis Penyelenggaraan Diklat memiliki Hubungan dengan pegawai di unit 
organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Analis Penyelanggaraan Diklat memiliki Hubungan 
kerja dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit 
organisasi. Tujuan hubungan adalah koordinasi penyusunan dokumen 
program diklat kepada pegawai yang berada di luar unit organisasi adalah 
untuk memberikan fakta atau informasi tentang hasil penyusunan dokumen 
tersebut kepada pegawai dalam unit organisasi. 

 
 



H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pekerjaan Pekerjaan Analis Penyelanggaraan Diklat adalah menetap. 

Pegawai dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun 
demikian mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa 
benda ringan seperti kertas, buku atau bagian yang kecil; atau mengendarai 
mobil. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan pekerjaan. 

 
 

I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 
Lingkungan Pekerjaan Analis Penyelanggaraan Diklat membawa resiko 

dan ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan tindakan pencegahan 
keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang rapat dan 
pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan umum, antara lain 
penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari licin 
dan jatuh, pengamatan peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas. Situasi kerja 
cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pekerjaan Analis Penyelanggaraan Diklat  
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) (Wida Sandrayanti, S.E.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Penyidikan 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi pembuatan rencana kerja, penerimaan 
laporan pengaduan, koordinasi dan penyiapan data dukung penyidikan, analisis 
penyidikan, pembuatan rekomendasi tindakan respon dan pencagahan serta 
monitoring dan evaluasi kegiatan investigasi dan penyidikan sesuai prosedur dan 
peraturan yang berlaku 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Membuat rencana kerja analisa investigasi dan dukungan penyidikan 

dengan mempelajari pedoman dan petunjuk untuk mengetahui metoda dan 
teknik pelaksanaan investigasi dan dukungan penyidikan 

2. Menerima laporan atau pengaduan ttg adanya dugaan penyimpangan 
pemanfaatan materiil sandi sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagai 
bentuk pengendalian terhadap penyimpangan penyelenggaraan dan 
pemanfaatan sumber daya persandian 

3. Menerima laporan atau pengaduan ttg adanya pelanggaran 
penyelenggaraan persandian dan sumber daya persandian seperti 
penyalahgunaan peralatan dan pembocoran sistem sandi; 

4. Menyiapkan data dukung penyidikan dalam tindak pidana di bidang 
informasi dan transaksi elektronik 

5. Mengidentifikasi dan menentukan apakah insiden keamanan merupakan 
indikasi adanya pelanggaran hukum yang memerlukan tindakan hukum 
yang spesifik 

6. Menentukan tingkat ancaman dan dampak untuk mengurangi risiko atas 
terjadinya penyimpangan penyelenggaraan persandian dan kejahatan siber 

7. Mengkoordinasikan dengan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan 
dgn pemeriksaan perkara 

8. Membuat rekomendasi tindakan atau tindakan pencegahan untuk 
mengurangi risiko atas terjadinya penyimpangan penyelenggaraan 
persandian dan kejahatan siber 

9. Monitoring dan evaluasi kegiatan investigasi dan dukungan penyidikan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian rencana kerja analisis investigasi dan dukungan penyidikan 
2. Kelengkapan berkas pengaduan dugaan penyimpangan pemanfaatan 

materiil sandi dan pelanggaran penyelenggaraan persandian dan sumber 
daya persandian 

3. Ketersediaan data dukung penyidikan 
4. Hasil analisis insiden keamanan dan tingkat ancaman serta dampak insiden 

keamanan yang lengkap dan komprehensif 



5. Ketersediaan rekomendasi tindakan respon dan pencegahan untuk 
mengurangi risiko atas terjadinya penyimpangan penyelenggaraan 
persandian dan kejahatan siber 

6. Ketepatan waktu penyelesaian tugas dan kelengkapan dokumen pelaporan 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Rencana kerja analisis investigasi dan dukungan penyidikan 
2. Berkas laporan pengaduan adanya dugaan penyimpangan pemanfaatan 

materiil sandi. 
3. Berkas laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran 

penyelenggaraan persandian dan sumber daya persandian 
4. Data dukung penyidikan dalam tindak pidana di bidang informasidan transaksi 

elektronik 
5. Hasil analisis insiden keamanan 
6. Hasil analisis tingkat ancaman dan dampak insiden keamanan 
7. Terselenggaranya kerjasama dengan tenaga ahli dalam mendukung proses 

investigasi 
8. Dokumen rekomendasi tindakan atau tindakan pencegahan untuk  mengurangi 

risiko atas terjadinya penyimpangan penyelenggaraan persandian dan 
kejahatan siber 

9. Dokumen hasi monitoring dan evaluasi 
 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Analis Penyidikan membutuhkan pengetahuan tentang sejumiah peraturan, 

prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang 
luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling 
berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam masalah. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pada jabatan Analis Penyidikan diberikan tugas berkelanjutan atau tugas 
tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, 
batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas 
tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau 
yang tidak biasa, termasuk metode kerja yang disarankan atau saran pada 
sumber materi yang tersedia. Analis Penyidikan menggunakan inisiatif dalam 
melaksanakan tugas yang berulang secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tapi 
melaporkan deviasi, masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup 
dalam instruksi kepada penyelia untuk membuat keputusan atau meminta 
bantuan. Penyelia menjamin bahwa pekerjaan yang telah selesai dan metode 
yang digunakan adalah secara teknik akurat dan memenuhi instruksi atau 
prosedur yang ada. Tinjauan pekerjaan meningkat sesuai dengan tugas yang 
lebih sulit dan pegawai tidak melaksanakan tugas yang sama sebelumnya. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Penyidikan menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan dan 
sejumlah pedoman telah tersedia. Analis dapat menentukan alternatif yang ada 
untuk digunakan. Ketika ada situasi dimana pedoman yang ada tidak dapat 
diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus 
mengacu pada arahan penyelia. 



D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 
Analis Penyidikan memiliki tugas yang mencakup langkah, proses, atau 

metode yang berhubungan dengan bidang tugas kerja. Analis harus 
mengetahui apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan 
yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan perbedaan 
diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali. Tindakan yang 
diambil atau respons yang dibuat berbeda tergantung pada sumber informasi, 
cara mendapatkan informasi (transaksi), atau perbedaan sifat faktual lainnya. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaan Analis Penyidikan yaitu melaksanakan peraturan, regulasi, atau 
prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek dengan 
ruang lingkup yang lebih spesifik. Hasil kerja Analis Penyidikan mempengaruhi 
keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 25) 

Analis Penyidikan memiliki hubungan dengan pegawai di unit organisasi, 
kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung dan dengan 
anggota masyarakat luas di dalam situasi yang tertentu, antara lain, tujuan 
hubungan dan dengan siapa berhubungan relatif jelas. Ciri khas hubungan 
pada tingkat ini hanya pada bagaimana cara memulai hubungan.  

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Analis Penyidikan memiliki hubungan kerja untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi terkait 
bidang tugas dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit 
organisasi. Fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai 
dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Analis Penyidikan tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan 
untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Analis Penyidikan memiliki resiko pekerjaan dan ketidaknyamanan yang 
kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Penyidikan 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) (Dr. Suharyanto, S.E., M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan  
     Peraturan Perundang-undangan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menghimpun dan menganalisi rancangan peraturan perundang-undangan dan 
rancangan produk hukum BSSN dan instansi terkait lainnya dan mengolahnya 
serta menyajikannya dalam konsep telaahan hukum rancangan peraturan 
perundang-undangan dan rancangan produk hukum lainnya sesuai peraturan dan 
prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menghimpun dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan produk 

hukum yang saling terkait sesuai dengan prosedur dan metode 
inventarisasi guna proses harmonisasi dan sinkronisasi telaahan rancangan 
peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya 

2. Menganalisis dan menyusun telaahan peraturan perundang-undangan dan 
rancangan produk hukum terkait siber danpersandian sesuai dengan aturan 
Tata Naskah serta mengkaji relevansinya guna penelitian hukum 

3. Menelaah dan menganalisis rancangan peraturan perundang-undangan 
dan produk hukum di lingkungan BSSN sesuai aturan yang berlaku guna 
memberikan masukan serta tanggapan hukum 

4. Menghimpun dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan produk 
hukum terkait siber dan persandian dari K/L Pemerintah lain sesuai dengan 
aturan yang berlaku guna proses harmonisasi dan sinkronisasi 

5. Mengidentikasi dan menghimpun peraturan perundang-undangan dan 
produk hukum terkait siber dan persandian guna penyusunan program 
legislasi siber dan persandian 

6. Menganalisis dan menyusun bahan rencana pembahasan rancangan 
undang-undang di lembaga legislatif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku guna mendapatkan persetujuan 
bersama pemerintah dan lembaga legislatif 

7. Mengidentikasi dan menghimpun pelayanan informasi hukum sesuai aturan 
yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kebenaran, ketepatan dan keakuratan konsep telaahan rancangan 

peraturan perundang-undangan dan rancangan produk hukum lainnya 
2. Kebenaran, ketepatan dan keakuratan penggunaan metode penelitian 

hukum 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Hasil analisis peraturan perundang-undangan dan produk hukum yang saling 

terkait 



2. Konsep telaahan peraturan perundang-undangan dan rancangan produk 
hukum terkait siber dan persandian 

3. Konsep tanggapan hukum rancangan peraturan perundang-undangan dan 
produk hukum di lingkungan BSSN 

4. Hasil analisis harmonisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum 
terkait siber dan persandian dari K/L Pemerintah lain 

5. Daftar produk hukum program legislasi siber dan persandian 
6. Konsep bahan rencana pembahasan rancangan undang-undang 
7. Hasil identifikasi pelayanan informasi hukum 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan 

Perundang-Undangan memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan 
sarjana atau yang setara, meliputi pengetahuan dasar tentang prinsip, konsep, 
dan metodologi pekerjaan administratif dan keterampilan dalam penerapan 
pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur 
dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pada jabatan Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan 
Peraturan Perundang-Undangan diberikan tugas tertentu disertai dengan 
instruksi yang jelas, terperinci, dan spesifik. Pegawai bekerja sesuai instruksi 
dan berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman.  Dalam 
situasi tertentu, penyelia melakukan peninjauan pekerjaan, termasuk 
pengecekan kemajuan pekerjaan atau peninjauan pekerjaan yang telah selesai 
untuk tujuan keakuratan, kecukupan, dan ketaatan pada instruksi dan prosedur 
yang ditetapkan. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan 
Perundang-Undangan menggunakan pedoman terperinci dan khusus, yang 
meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai. Pegawai 
harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus disetujui oleh 
penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan 
Perundang-Undangan memiliki tugas yang mencakup langkah, proses, atau 
metode yang berhubungan dengan bidang tugas kerja. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaan Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan 
Peraturan Perundang-Undangan yaitu melaksanakan peraturan, regulasi, atau 
prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek dengan 
ruang lingkup yang lebih spesifik. Hasil kerja Analis Peraturan Perundang-
Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan mempengaruhi 
keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses pelayanan lebih lanjut. 

 



F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 
Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan 

Perundang-Undangan memiliki hubungan kerja dengan pegawai di dalam 
lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Tujuan hubungan adalah 
koordinasi penyusunan dan pengumpulan dokumen mengenai bidang tugas 
kerja unit yang berada di luar organisasi. 

  
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Analis Peraturan Perundang-Undangan dan 
Rancangan Peraturan Perundang-Undangan memiliki hubungan kerja untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi terkait 
bidang tugas dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit 
organisasi. Fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai 
dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan 
Peraturan Perundang-Undangan bersifat menetap dan tidak ada persyaratan 
fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Analis dapat 
duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian 
mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan 
seperti kertas, buku atau bagian yang kecil; atau mengendarai mobil. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan 
Perundang-Undangan memiliki resiko pekerjaan fisik yang kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan  
     Peraturan Perundang-undangan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 
 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Perencana SDM Aparatur 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengumpulan, penyusunan, dan analisis dokumen kebutuhan dan 
formasi pegawai sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka 
penyiapan pertimbangan teknis pengadaan dan formasi pegawai 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengumpulkan berkas usul penyusunan formasi sesuai dengan prosedur 

yang berlaku sebagai bahan penyusunan pertimbangan teknis penetapan 
formasi 

2. Mengidentifikasi usul formasi sesuai dengan berkas usul penyusunan 
formasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 
penyusunan perencanaan formasi 

3. Melakukan penyiapan bahan perumusan analisis kebutuhan pegawai 
sesuai peraturan yang berlaku sebagai penyiapan pertimbangan teknis 
pengadaan pegawai 

4. Menganalisis usul penyusunan formasi berdasarkan kebutuhan pegawai 
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka penyiapan 
pertimbangan teknis formasi 

5. Menganalisis bahan perumusan kebutuhan pegawai sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekruitmen pegawai 

6. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

7. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan dan kevalidan berkas usul penyusunan formasi 
2. Kelengkapan dan kevalidan bahan perumusan kebutuhan pegawai 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Berkas usul penyusunan formasi sesuai dengan prosedur yang berlaku 

sebagai bahan penyusunan pertimbangan teknis penetapan formasi 
2. Laporan hasil identifikasi usul formasi sesuai dengan berkas usul penyusunan 

formasi 
3. Bahan perumusan analisis kebutuhan pegawai 
4. Data usul penyusunan formasi berdasarkan kebutuhan pegawai 
5. Bahan perumusan kebutuhan pegawai sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan rekruitmen pegawai 
6. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
7. Laporan pelaksanaan tugas 

 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Analis Perencanaan SDM Aparatur memiliki pengetahuan yang diperoleh 
dari pendidikan sarjana atau yang setara, meliputi pengetahuan dasar tentang 
prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan administratif dan keterampilan 
dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, 
atau prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pada jabatan Analis Perencanaan SDM Aparatur diberikan tugas 
berkelanjutan atau tugas tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa 
yang harus diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, 
batas waktu dan prioritas tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi 
untuk tugas baru, sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode penyusunan 
dokumen perencanaan SDM aparatur yang disarankan atau saran pada 
sumber materi yang tersedia. Analis Perencanaan SDM Aparatur 
menggunakan inisiatif dalam melaksanakan tugas yang berulang secara 
mandiri tanpa instruksi spesifik, tetapi melaporkan deviasi, masalah, dan situasi 
yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam instruksi kepada penyelia untuk 
membuat keputusan atau meminta bantuan. Penyelia menjamin bahwa 
pekerjaan yang telah selesai dan metode yang digunakan adalah secara teknik 
akurat dan memenuhi instruksi atau prosedur yang ada. Tinjauan pekerjaan 
meningkat sesuai dengan tugas yang lebih sulit dan pegawai tidak 
melaksanakan tugas yang sama sebelumnya. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Organisasi dan Tata Laksana menggunakan Pedoman terperinci dan 
khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada 
pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Perencanaan SDM Aparatur memiliki tugas yang jelas dan 
berhubungan secara langsung.  Sedikit atau sama sekali tidak ada pilihan yang 
harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaan Perencanaan SDM Aparatur yaitu melaksanakan peraturan, 
regulasi, atau prosedur penyusunan dokumen perencanaan SDM aparatur 
yang merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup 
yang lebih spesifik. Hasil kerja Analis Perencanaan SDM Aparatur 
mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses 
pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan SDM aparatur. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Analis Perencanaan SDM Aparatur memiliki hubungan Hubungan dengan 
pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit 
pendukung. 

 
 
 



G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Tujuan hubungan dari Analis Perencanaan SDM Aparatur memiliki 

Hubungan kerja dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar 
unit organisasi. Tujuan hubungan adalah koordinasi penyusunan dokumen 
dokumen perencanaan SDM aparatur kepada pegawai yang berada di luar unit 
organisasi adalah untuk memberikan fakta atau informasi tentang hasil 
penyusunan dokumen tersebut kepada pegawai dalam unit organisasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Analis Perencanaan SDM Aparatur bersifat menetap dan tidak 
ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Analis Perencanaan SDM Aparatur memiliki resiko pekerjaan fisik yang 
kecil. 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Perencana SDM Aparatur 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 905 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP.,M.M) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Persandian 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi penyediaan, dukungan, dan penggunaan 
Alat Sandi dan Alat Pendukung Utama serta melakukan kegiatan yang mendukung 
manajemen kunci sesuai dengan pedoman yang berlaku 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan penyusunan standar keamanan sistem pemerintah berbasis 

elektronik 
2. Melakukan penyiapan koordinasi tata kelola keamanan informasi 
3. Melakukan pengelolaan manajemen kunci dalam penyelenggaraan 

persandian untuk pengamanan informasi pemerintah 
4. Menyusun rencana kebutuhan Peralatan Sandi dan APU Pemerintah 
5. Melakukan penetapan penggunaan peralatan sandi 
6. Melakukan kegiatan distribusi Peralatan Sandi 
7. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan sandi dan APU 
8. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan Kevalidan hasil kegiatan analis persandian 
2. Keakuratan dan Ketelitian pelaksanaan kegiatan yang mendukung Alat 

Sandi dan APU pemerintah 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan penyusunan standar keamanan sistem pemerintah berbasis elektronik 
2. Laporan penyiapan koordinasi tata kelola keamanan informasi 
3. Laporan pengelolaan manajemen kunci dalam penyelenggaraan persandian 

untuk pengamanan informasi pemerintah 
4. Rencana kebutuhan Peralatan Sandi dan APU Pemerintah 
5. Ketetapan penggunaan peralatan sandi 
6. Laporan kegiatan distribusi Peralatan Sandi 
7. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan peralatan sandi dan APU 
8. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

9. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Analis Persandian memiliki pengetahuan tentang prinsip, konsep, dan 
metodologi pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif terkait analisis 
persandian. Pengetahuan tersebut ditambah dengan keterampilan yang 
diperoleh melalui pengalaman mengerjakan sendiri pekerjaan yang berulang, 
atau ditambah dengan pengembangan pengetahuan profesional atau 
pengetahuan administratif yang diperoleh melalui pengalaman atau lulus 
sarjana yang relevan, yang memberikan keahlian dalam pelaksanaan tugas, 
operasi dan prosedur pekerjaan yang secara signifikan lebih sulit dan rumit. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Analis Persandian memiliki pengetahuan yang diperoleh melalui program 
pendidikan sarjana atau yang setara dalam pengalaman, pelatihan, atau 
belajar sendiri untuk melakukan analisis persandian. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Persandian memakai prosedur yang tersedia dalam melaksanakan 
pekerjaannya. Analis Persandian mengunakan prosedur yang paling tepat 
untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil dalam 
memilih pedoman atau referensi. Analis Persandian dapat menentukan 
alternatif yang ada untuk digunakan. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Analis Persandian terdiri dari tugas yang mencakup langkah, 
proses, atau metode yang berhubungan. Keputusan mengenai apa yang harus 
dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan Analis 
Persandian perlu mengenali keberadaan dan perbedaan diantara beberapa 
situasi yang secara mudah dapat dikenali. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Analis Persandian meliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin dengan 
beberapa prosedur yang terpisah. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Hubungan Analis Persandian dengan pegawai di unit organisasi, kantor, 
proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 
 

G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Tujuan hubungan yang dilakukan Analis Persandian adalah untuk 

memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi. 
 

H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pekerjaan Analis Persandian adalah menetap. Pegawai dapat duduk 

dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Tidak ada persyaratan fisik 
khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Analis Persandian tidak memiliki risiko yang berbahaya. 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Persandian 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 905 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Plt. Deputi Bidang Proteksi 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
(Agung Nugraha, S. IP., M.Si. (Han)) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Pertahanan Siber 
Unit Kerja  : Pusat Operasional Keamanan Siber Nasional 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan 
penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang 
pertahanan siber sesuai dengan pedoman yang berlaku 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Membuat rencana kerja analisa pertahanan siber dengan mempelajari 

pedoman dan petunjuk untuk mengetahui metoda dan teknik analisis dan 
penyajian data yang dibutuhkan 

2. Melakukan penyusunan dan penyiapan hasil analisis pertahanan siber 
3. Melakukan operasional monitoring pertahanan keamanan siber nasional 

secara berkelanjutan 
4. Melakukan analisis dan penelaahan dari hasil monitoring keamanan siber 

nasional 
5. Melakukan tindakan responsif terhadap serangan siber yang telah 

terdeteksi ketika melaksanakan monitoring 
6. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

7. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan kevalidan hasil analis pertahanan siber 
2. Keakuratan dan ketelitian pelaksanaan monitoring pertahanan siber 
3. Ketepatan dan kevalidan pelaksanaan monitoring pertahanan siber 
4. Ketepatan dan kevalidan rencana kerja analisa pertahanan siber 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Rencana kerja analisis pertahanan siber 
2. Laporan penyusunan dan penyiapan hasil analisis pertahanan siber 
3. Laporan pelaksanaan operasional monitoring pertahanan keamanan siber 

nasional secara berkelanjutan 
4. Laporan analisis dan penelaahan dari hasil monitoring keamanan siber 

nasional 
5. Laporan tindakan terhadap serangan siber yang terdeteksi ketika monitoring 
6. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

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



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Analis Pertahanan Siber memiliki pengetahuan dasar tentang prinsip, 
konsep, dan metodologi pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif, 
dan keterampilan dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk 
melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Analis Pertahanan Siber memiliki pengetahuan yang diperoleh melalui 
program pendidikan sarjana atau yang setara dalam pengalaman, pelatihan, 
atau belajar sendiri untuk melakukan analisis pertahanan siber. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Pertahanan Siber memakai prosedur yang tersedia dalam 
melaksanakan pekerjaannya.  Analis Pertahanan Siber mengunakan prosedur 
yang paling tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang 
terkecil dalam memilih pedoman atau referensi.  Analis Pertahanan Siber dapat 
menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. Situasi dimana pedoman 
yang ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang 
diajukan harus mengacu pada penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Analis Pertahanan Siber Pekerjaan terdiri dari tugas-tugas yang 
jelas dan berhubungan secara langsung. Sedikit atau sama sekali tidak ada 
pilihan yang harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. 
Tindakan yang akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat 
dilihat. Pekerjaan secara cepat dapat dikuasai. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Analis Pertahanan Siber meliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin 
dengan beberapa prosedur yang terpisah. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Analis Pertahanan Siber dengan pegawai di unit organisasi, 
kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 
 

G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Tujuan hubungan yang dilakukan Analis Pertahanan Siber adalah untuk 

memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi. 
 

H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pekerjaan Analis Pertahanan Siber adalah menetap. Pegawai dapat duduk 

dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Tidak ada persyaratan fisik 
khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Analis Pertahanan Siber tidak memiliki risiko yang berbahaya. 
 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Pertahanan Siber 
Unit Kerja  : Pusat Operasional Keamanan Siber Nasional 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 990 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional  

 
ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Hasto Prastowo, S.Kom.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Proteksi Keamanan Siber 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan 
penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang proteksi 
keamanan siber 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan audit sistem keamanan informasi pemerintah, Infrastruktur Kritis 

Nasional (IIKN), dan sektor ekonomi digital 
2. Melakukan perlindungan informasi berklasifikasi berupa layanan 

infrastruktur dan pengamanan informasi sektor pemerintah (keamanan 
jaringan intra pemerintah), seperti JKSN, email sanapati, hosting 

3. Melakukan pengelolaan dan layanan operasional keamanan laut 
4. Melakukan kegiatan kontra penginderaan siber sektor pemerintah, kegiatan 

pengamanan VVIP 
5. Melakukan penyajian data pelaporan layanan keamanan informasi sektor 

pemerintah secara berkala kepada stakeholder terkait 
6. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan sandi dan APU 
7. Melakukan pengelolaan manajemen kunci dalam penyelenggaraan 

persandian untuk pengamanan informasi pemerintah sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menjamin kunci dan sistem 
sandi terkelola dengan baik dan benar 

8. Menyusun prosedur operasi dan regulasi standar keamanan yang terkait 
dengan penyimpanan data 

9. Menyiapkan hasil analisis proteksi keamanan siber 
10. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas analisis dan penyajian data 

proteksi keamanan siber 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan Keakuratan audit sistem keamanan informasi pemerintah, 

Infrastruktur Kritis Nasional (IIKN), dan sektor ekonomi digital 
2. Kelancaran perlindungan informasi berklasifikasi berupa layanan 

infrastruktur dan pengamanan informasi sektor pemerintah (keamanan 
jaringan intra pemerintah), seperti JKSN, email sanapati, hosting 

3. Keefektifan pengelolaan dan layanan operasional keamanan laut 
4. Kesesuaian kegiatan kontra penginderaan siber sektor pemerintah, 

kegiatan pengamanan VVIP 
5. Keakuratan penyajian data pelaporan layanan keamanan informasi sektor 

pemerintah secara berkala kepada stakeholder terkait 
6. Kelengkapan pengelolaan manajemen kunci dalam penyelenggaraan 

persandian untuk pengamanan informasi pemerintah sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menjamin kunci dan sistem 
sandi terkelola dengan baik dan benar 



7. Ketepatan pemeliharaan dan perbaikan peralatan sandi dan APU 
8. Kesesuaian prosedur operasi dan regulasi standar keamanan yang terkait 

dengan penyimpanan data 
9. Keakuratan hasil analisis proteksi keamanan siber 
10. Kelengkapan bahan laporan pelaksanaan tugas analisis dan penyajian data 

proteksi keamanan siber 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Hasil audit audit sistem keamanan informasi pemerintah, Infrastruktur Kritis 

Nasional (IIKN), dan sektor ekonomi digital 
2. Informasi berklasifikasi berupa layanan infrastruktur dan pengamanan 

informasi sektor pemerintah (keamanan jaringan intra pemerintah), seperti 
JKSN, email sanapati, hosting 

3. Hasil Pengelolaan dan layanan operasional keamanan laut 
4. Dokumen kegiatan kontra penginderaan siber sektor pemerintah, kegiatan 

pengamanan VVIP 
5. Penyajian data pelaporan layanan keamanan informasi sektor pemerintah 

secara berkala kepada stakeholder terkait 
6. Hasil pemeliharaan dan perbaikan peralatan sandi dan APU 
7. Kunci dan sistem sandi terkelola dengan baik dan benar 
8. Dokumen prosedur operasi dan regulasi standar keamanan yang terkait 

dengan penyimpanan data 
9. Dokumen hasil analisis proteksi keamanan siber 
10. Laporan pelaksanaan tugas analisis dan penyajian data proteksi keamanan 

siber 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Analis Proteksi Keamanan Siber memiliki pengetahuan (yang diperoleh 
melalui program pendidikan sarjana atau yang setara dalam pengalaman, 
pelatihan, atau belajar sendiri) dasar tentang prinsip, konsep, dan metodologi 
pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif, dan keterampilan dalam 
penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, atau 
prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Pada jabatan Analis Proteksi Keamanan Siber bekerja sesuai instruksi dan 
berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Proteksi Keamanan Siber memakai prosedur yang tersedia dalam 
melaksanakan pekerjaannya.  Analis Proteksi Keamanan Siber mengunakan 
prosedur yang paling tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan 
deviasi yang terkecil dalam memilih pedoman atau referensi.  Analis Proteksi 
Keamanan Siber dapat menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. 
Situasi dimana pedoman yang ada tidak dapat diterapkan atau terjadi 
penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus mengacu pada penyelia. 

 
 



D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 
Pekerjaan Analis Proteksi Keamanan Siber Pekerjaan terdiri dari tugas-

tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung.Sedikit atau sama sekali 
tidak ada pilihan yang harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus 
dilakukan. Tindakan yang akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah 
dapat dilihat. Pekerjaan secara cepat dapat dikuasai. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Analis Proteksi Keamanan Siber meliputi pekerjaan tertentu bersifat 
rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Analis Proteksi Keamanan Siber dengan pegawai di unit 
organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 
 

G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Tujuan hubungan yang dilakukan Analis Proteksi Keamanan Siber adalah 

untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi. 
 

H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pekerjaan Analis Proteksi Keamanan Siber adalah menetap. Pegawai 

dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Analis Proteksi Keamanan Siber tidak memiliki risiko yang 
berbahaya. 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Proteksi Keamanan Siber 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 990 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Deputi Bidang Proteksi 

 
ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
(Agung Nugraha, S. IP., M.Si. (Han)) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Protokol 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, dan 
penelaahan di bidang protokol berdasarkan pedoman yang ada untuk 
menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang protokol 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengumpulkan data keprotokolan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

unit organisasi untuk keperluan penyelesaian pekerjaan 
2. Melakukan identifikasi dan pegklasifikasian data-data keprotokolan yang 

ada sebagai bahan dalam penyusunan protokol untuk mendukung kegiatan 
organisasi 

3. Menelaah data keprotokolan yang telah diidentifikasi sebagai bahan untuk 
melakukan analisis protokol dalam rangka penyusunan rekomendasi di 
bidang protokol 

4. Membuat kesimpulan dan penyusunan rekomendasi di bidang protokol 
berdasarkan hasil pengumpulan, pengklasifikasian, dan penelaahan 
kegiatan keprotokolan 

5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi yang menangani 
keprotokolan untuk kelancaran kegiatan keprotokolan 

6. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

7. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kevalidan data keprotokolan yang telah dikumpulkan 
2. Keakuratan data hasil identifikasi data keprotokolan 
3. Ketepatan dalam melakukan penelaahan data keprotokolan 
4. Ketepatan dalam menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi 
5. Kecepatan dan keakuratan dalam melakukan koordinasi 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Kumpulan data keprotokol`an 
2. Data hasil identifikasi dan pegklasifikasian data-data keprotokolan 
3. Data hasil penelaahan data keprotokolan yang telah diidentifikasi 
4. Kesimpulan dan rekomendasi di bidang protokol 
5. Terkoordinasinya hal-hal yang berkaitan dengan keprotokolan 
6. Laporan hasil pelaksanaan tugas 
7. Bahan rencana program tahunan 

 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Analis Protokol memiliki pengetahuan (yang diperoleh melalui program 
pendidikan sarjana atau yang setara dalam pengalaman, pelatihan, atau 
belajar sendiri) dasar tentang prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan 
profesional atau pekerjaan administratif, dan keterampilan dalam penerapan 
pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur 
dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Analis Protokol melakukan tugas sejenis dan berulang, penyelia membuat 
tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan spesifik. 
Pegawai bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia 
sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup 
di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Analis Protokol mengacu pada pedoman terperinci dan khusus, yang 
meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai. Analis 
protokol harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus disetujui 
oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Analis Protokol terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan 
berhubungan secara langsung. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Analis Protokol meliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin dengan 
beberapa prosedur yang terpisah. Hasil kerja dan jasa yang diberikan untuk 
memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai sedikit dampak di luar unit 
organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Analis Protokol dengan pegawai di unit organisasi, kantor, 
proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Analis Protokol adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
pekerjaan Analis Protokol. Pekerjaan dapat dilakukan dalam posisi duduk yang 
nyaman. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Situasi kerja Analis Protokol cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi. 
Berada di dalam ruangan seperti kantor, ruang rapat dan pelatihan. 



 
HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 

 
Nama Jabatan : Analis Protokol 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 990 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP.,M.M) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Rancangan Naskah Perjanjian 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mengkaji, menganalisis, menyusun konsep dan mengevaluasi perjanjian kerja 
sama antara BSSN dengan instansi/pihak lain sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk ketentuan dalam pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengkaji dan menelaah data pelaksanaan administrasi kerjasama sesuai 

prosedur sebagai dasar atau pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas 
2. Menganalisis dan menyusun konsep naskah kerja sama sesuai aturan yang 

berlaku guna proses pembahasan draft perjanjian kerja sama 
3. Menganalisis potensi kerja sama yang dapat dilakukan dengan instansi lain 

sesuai aturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas 
4. Menganalisis dampak kerja sama dari pelaksanaan perjanjian kerja sama 

baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum/akan dilaksanakan 
sesuai aturan yang berlaku guna proses evaluasi serta pengkajian 
kedepannya 

5. Mengidentifikasi dan menyusun indikator untuk proses monitoring tindak 
lanjut dan evaluasi kerja sama sesuai aturan yang berlaku guna kelancaran 
pelaksanaan tugas 

6. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

7. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan keakuratan naskah perjanjian kerja sama serta indikator 

monitoring tindak lanjut dan evaluasi perjanjian kerja sama 
2. Kesesuaian dan ketepatan metode analisis dan evaluasi dalam 

menganalisis potensi dan dampak perjanjian kerja sama dengan 
instansi/pihak lain 

3. Ketepatan prosedur dalam melakukan kerjasama dengan instansi/pihak lain 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Hasil telaah data pelaksanaan administrasi kerjasama 
2. Konsep perjanjian naskah kerja sama 
3. Hasil analisis potensi kerja sama dengan instansi lain 
4. Hasil analisis dampak kerja sama dari pelaksanaan perjanjian kerja 
5. Rancangan indikator proses monitoring tindak lanjut dan evaluasi kerja sama 
6. Laporan hasil pelaksanaan tugas 
7. Bahan rencana program tahunan 

 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Analis Rancangan Naskah Perjanjian memiliki pengetahuan yang diperoleh 
dari pendidikan sarjana atau yang setara, meliputi pengetahuan dasar tentang 
prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan administratif dan keterampilan 
dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, 
atau prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Analis Rancangan Naskah Perjanjian melakukan tugas sejenis dan 
berulang, penyelia membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, 
terperinci, dan spesifik.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Rancangan Naskah Perjanjian menggunakan pedoman terperinci 
dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada 
pegawai. Pegawai harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus 
disetujui oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Rancangan Naskah Perjanjian memiliki tugas-tugas yang jelas dan 
berhubungan secara langsung. Sedikit atau sama sekali tidak ada pilihan yang 
harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Analis Rancangan Naskah Perjanjian yaitu memiliki pekerjaan bersifat rutin 
dengan beberapa prosedur yang terpisah. Hasil kerja dan jasa yang diberikan 
untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai sedikit dampak di 
luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Analis Rancangan Naskah Perjanjian memiliki hubungan kerja dengan 
pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Tujuan 
hubungan adalah koordinasi penyusunan dan pengumpulan dokumen 
mengenai bidang tugas kerja unit yang berada di luar organisasi. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Analis Rancangan Naskah Perjanjian memiliki 
hubungan kerja untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta 
atau informasi terkait bidang tugas dengan pegawai di dalam lembaga yang 
sama tetapi di luar unit organisasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Analis Rancangan Naskah Perjanjian bersifat menetap dan tidak 
ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 
Analis dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Analis Rancangan Naskah Perjanjian memiliki resiko pekerjaan fisik yang 
kecil dan tidak berisiko. 



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 

 

Nama Jabatan : Analis Rancangan Naskah Perjanjian 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 25 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 905 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP.,M.M) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Rencana Program dan Kegiatan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengumpulan, identifikasi, analisis, dan koordinasi data usulan 
program/perencanaan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan 
penyelesaian pekerjaan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengumpulkan data usulan program/ perencanaan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan 
2. Mengidentifikasi data usulan program perencanaan sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program/ perencanaan 
3. Menganalisis data usulan program/ perencanaan sesuai dengan program/ 

perencanaan BSSN agar memperlancar pelaksanaan tugas 
4. Melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja dengan unit kerja BSSN 

sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
5. Menyusun program kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

serta rencana strategis organisasi dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi 

6. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan dan ketepatan pengumpulan data usulan program/ 

perencanaan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan 
penyelesaian pekerjaan 

2. Kesesuaian hasil analisis data usulan program/ perencanaan dengan 
program/ perencanaan BSSN agar memperlancar pelaksanaan tugas 

3. Kelancaran dan keefektifan penyusunan rencana kerja dengan unit kerja 
BSSN sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Data usulan program/ perencanaan sesuai dengan prosedur yang berlaku 

untuk keperluan penyelesaian pekerjaan 
2. Hasil identifikasi data usulan program perencanaan sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program/ perencanaan 
3. Laporan hasil analisis data usulan program/ perencanaan sesuai dengan 

program/ perencanaan BSSN agar memperlancar pelaksanaan tugas 
4. Laporan kegiatan koordinasi penyusunan rencana kerja dengan unit kerja 

BSSN sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas 

5. Program kerja (KAK/RAB) tahunan 
6. Laporan pelaksanaan tugas 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Analis Rencana Program dan Kegiatan dalam melaksanakan tugas jabatan 
yang dinilai memiliki Pengetahuan (yang diperoleh melalui program pendidikan 
sarjana atau yang setara dalam pengalaman, pelatihan, atau belajar sendiri) 
dasar tentang prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan profesional atau 
pekerjaan administratif, dan keterampilan dalam penerapan pengetahuan 
tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pada jabatan Analis Rencana Program dan kegiatan bekerja sesuai 
instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk 
semua persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Rencana Program dan Kegiatan menggunakan pedoman terperinci 
dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada 
pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Rencana Program dan Kegiatan memiliki pekerjaan terdiri dari tugas-
tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaan Analis Rencana Program dan Kegiatan memiliki hasil kerja dan 
jasa yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai 
sedikit dampak di luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-2 = 25) 

Analis Rencana Program dan Kegiatan memiliki hubungan dengan pegawai 
di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Analis Rencana Program dan Kegiatan adalah untuk 
memberikan fakta atau informasi tentang hasil dokumen perencanaan kepada 
pegawai dalam unit organisasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Analis Rencana Program dan Kegiatan bersifat menetap dan 
tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Analis Rencana Program dan Kegiatan memiliki resiko pekerjaan fisik yang 
kecil. 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 

 

Nama Jabatan : Analis Rencana Program dan Kegiatan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 2 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP.,M.M) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis SDM Aparatur 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi pembuatan rencana kerja, menghimpun dan 
menganalisa data sumber daya keamanan siber dan sandi dengan menentukan 
metoda dan teknik tertentu untuk disajikan dalam bentuk hasil telaah dan 
rekomendasi kepada atasan, serta melaksanakan bimbingan teknis dan konsultasi 
dalam penerapan kebijakan pembinaan sumber daya keamanan siber dan sandi 
sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Membuat rencana kerja analisa sumber daya keamanan siber dan sandi 

dengan mempelajari pedoman dan petunjuk untuk mengetahui metoda dan 
teknik analisis dan penyajian data sumber daya keamanan siber dan sandi 

2. Menghimpun data hasil pengolahan sumber daya keamanan siber dan 
sandi dengan cara meminta atau menerima data dari Pengolah Data 
Sumber Daya Keamanan Siber dan Sandi dan instansi terkait lainnya 
sesuai prosedur yang berlaku 

3. Menentukan metoda teknik analisis dan penyajian data sumber daya 
keamana siber dan sandi 

4. Menelaah dan menganalisis data sumber daya keamanan siber dan sandi 
berupa profil, roadmap pengembangan, fasilitas layanan, pengendalian 
serta pemantauan dan evaluasi atau bentuk lain sesuai prosedur yang 
berlaku 

5. Membuat dan menyajikan hasil analisis data sumber daya keamanan siber 
dan sandi kepada atasan sebagai bahan masukan dalam rangka 
pengembangan sumber daya keamanan siber dan sandi 

6. Menyiapkan materi bimbingan teknis dan konsultasi dalam penerapan 
kebijakan pembinaan sumber daya keamanan siber dan sandi 

7. Mengelola sistem informasi sumber daya keamanan siber dan sandi 
8. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 

9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian rencana kerja analisis dan penyajian data sumber daya 

keamanan siber dan sandi 
2. Tarsedianya data hasil pengelolaan sumber daya keamanan siber dan 

sandi 
3. Kesesuaian antara metode analisis dan penyajian data dengan hasil 

analisis yang diharapkan 



4. Kejelasan dan ketepatan rekomendasi hasil analisis danevaluasi data hasil 
pengolahan sumber daya keamanan siber dan sandi 

5. Kelengkapan dokumen modul, dan perangkat pendukung lain dalam rangka 
memfasilitasi bimbingan teknis dan konsultasi pembinaan sumber daya 
keamanan siber dan sandi 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Rencana kerja analisis dan penyajian data sumber daya keamanan siber dan 

sandi 
2. Dokumen data hasil pengolahan sumber daya keamanan siber dan sandi 
3. Daftar metode teknik analisis dan penyjian data sumber daya keamanan siber 

dan sandi 
4. Dokumen hasil telaah dan analisis sumber daya keamanan siber dan sandi 
5. Bahan materi bimbingan teknis dan konsultasi dalam penerapan kebijakan 

pembinaan sumber daya keamanan siber dan sandi. 
6. Materi bimbingan teknis dan konsultasi dalam penerapan kebijakan pembinaan 

sumber daya keamanan siber dan sandi 
7. Laporan pengelolaan sistem informasi sumber daya keamanan siber dan sandi 
8. Dokumen rencana program tahunan sesuai dengan rencana strategis 
9. Dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 

dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Analis SDM Aparatur perlu memiliki pengetahuan tentang sejumiah 
peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak 
standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Analis SDM Aparatur bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan 
penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik 
dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Analis SDM Aparatur mengunakan dan prosedur yang paling tepat untuk 
diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil pertimbangan 
dalam memilih pedoman, referensi, (minor). Analis Sumber Daya Keamanan 
Siber dan Sandi dapat menentukan alternatif yang ada untuk digunakan.  

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pekerjaan Analis SDM Aparatur terdiri dari tugas yang mencakup langkah, 
proses, atau metode yang berhubungan. Keputusan mengenai apa yang harus 
dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai 
perlu mengenali keberadaan dan perbedaan diantara beberapa situasi yang 
secara mudah dapat dikenali. 

 



E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 
Pekerjaan Analis SDM Aparatur meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, 

atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek 
dengan ruang lingkup yang lebih has. Dengan Hasil kerja atau jasa 
mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau 
pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Analis SDM Aparatur dengan pegawai di unit organisasi, kantor, 
proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung serta dapat juga 
berhubungan dengan anggota masyarakat luas di dalam situasi yang tertentu, 
antara lain, tujuan hubungan dan dengan siapa berhubungan relatif jelas. Ciri 
khas hubungan pada tingkat ini hanya pada bagaimana cara memulai 
hubungan. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Analis SDM Aparatur adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Analis Rencana Program dan Anggaran bersifat menetap dan 
tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan pekerjaan Analis SDM Aparatur memiliki risiko sangat kecil. 
 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 

 

Nama Jabatan : Analis SDM Aparatur 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP.,M.M) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Sistem Informasi dan Jaringan 
Unit Kerja  : Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan 
penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem 
informasi dan jaringan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan layanan operasional dan keamanan teknologi informasi dan 

komunikasi BSSN, antara lain: layanan Infrastruktur, server, aplikasi, 
database dan storage; 

2. Melakukan analisis kebutuhan aplikasi dan data center dari unit kerja BSSN; 
3. Mempelajari pedoman dan petunjuk untuk mengetahui metode, teknik 

analisis dan penyajian data terkait sistem informasi dan jaringan 
4. Melakukan penyusunan dan penyiapan hasil analisis sistem informasi dan 

jaringan 
5. Mengolah bahan implementasi standar pengelolaan sistem informasi dan 

jaringan 
6. Melakukan analisis kebutuhan operasional pengelolaan sistem informasi 

dan jaringan 
7. Menelaah dan menganalisis bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

pengelolaan sistem informasi dan jaringan 
8. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 

9. Membuat hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian rencana kerja analisis dan penyajian data sumber daya 

keamanan siber dan sandi 
2. Tarsedianya data hasil pengelolaan sumber daya keamanan siber dan 

sandi 
3. Kesesuaian antara metode analisis dan penyajian data dengan hasil 

analisis yang diharapkan 
4. Kejelasan dan ketepatan rekomendasi hasil analisis danevaluasi data hasil 

pengolahan sumber daya keamanan siber dan sandi. 
5. Kelengkapan dokumen modul, dan perangkat pendukung lain dalam rangka 

memfasilitasi bimbingan teknis dan konsultasi pembinaan sumber daya 
keamanan siber dan sandi. 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Tersedianya layanan operasional dan keamanan teknologi informasi dan 

komunikasi BSSN 



2. Dokumen analisis kebutuhan aplikasi dan data center dari unit kerja BSSN; 
3. Pengetahuan mengenai metode, teknik analisis dan penyajian data sistem 

informasi dan jaringan 
4. Hasil analisis sistem informasi dan jaringan 
5. Bahan implementasi standar pengelolaan sistem informasi dan jaringan 
6. Dokumen analisis kebutuhan operasional pengelolaan sistem informasi dan 

jaringan 
7. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sistem 

informasi dan jaringan 
8. Dokumen encana program tahunan sesuai dengan rencana strategis 
9. Dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 

dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung 
jawaban 

 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Analis Sistem Informasi dan Jaringan memiliki pengetahuan (yang 
diperoleh melalui program pendidikan sarjana atau yang setara dalam 
pengalaman, pelatihan, atau belajar sendiri) dasar tentang prinsip, konsep, dan 
metodologi pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif, dan 
keterampilan dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan 
tugas, operasi, atau prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pada jabatan Analis Sistem Informasi dan Jaringan bekerja sesuai instruksi 
dan berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Sistem Informasi dan Jaringan menggunakan Pedoman terperinci 
dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada 
pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Analis Sistem Informasi dan Jaringan terdiri dari tugas yang 
mencakup langkah, proses, atau metode yang berhubungan. Keputusan 
mengenai apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang 
mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan perbedaan 
diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali.  Tindakan yang 
diambil atau respons yang dibuat adalah berbeda tergantung pada sumber 
informasi, cara mendapatkan informasi (transaksi), atau perbedaan sifat faktual 
lainnya. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaan Analis Sistem Informasi dan Jaringan memiliki Hasil kerja dan 
jasa yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai 
sedikit dampak di luar unit organisasi langsung. 

  



F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 
Analis Sistem Informasi dan Jaringan memiliki Hubungan dengan pegawai 

di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 
 

G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Analis Sistem Informasi dan Jaringan memiliki hubungan untuk 

memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Analis Sistem Informasi dan Jaringan tidak memiliki persyaratan fisik 
khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Analis Sistem Informasi dan Jaringan memiliki resiko pekerjaan fisik yang 
kecil. 

 
  



 

HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 

 

Nama Jabatan : Analis Sistem Informasi dan Jaringan 
Unit Kerja  : Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Kepala Pusat Data dan Teknologi 

Informasi Komunikasi 
 

ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Akhmad Toha, S.AP) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Standar Mutu Bahan dan Peralatan 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi pembuatan rencana kerja, menghimpun, 
dan menganalisa, dan menyajikan data standar mutu bahan dan peralatan dengan 
menentukan metoda dan teknik tertentu untuk disajikan dalam bentuk hasil telaah 
dan rekomendasi terkait perancangan, evaluasi dan pengembangan standar mutu 
dan peralatan kepada atasan, sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Membuat rencana kerja analisa standar mutu bahan dan peralatan dengan 

mempelajari pedoman dan petunjuk untuk mengetahui metoda dan teknik 
analisis dan penyajian data standar mutu bahan dan peralatan 

2. Menghimpun hasil analisis data standar mutu bahan dan peralatan dengan 
cara meminta atau menerima data dari  Analis Standar Mutu Bahan dan 
Peralatan dan instansi terkait lainnya sesuai dengan prosedur yang berlaku 
dan arahan atasan 

3. Merancang standar mutu bahan dan peralatan dengan mempelajari standar 
keamanan atau bentuk lain sesuai prosedur yang berlaku untuk ditelaah 
dan dianalisis 

4. Merancang bahan evaluasi standar mutu bahan dan peralatan dengan 
mempelajari standar keamanan atau bentuk lain sesuai prosedur yang 
berlaku untuk ditelaah dan dianalisis 

5. Merancang bahan pengembangan standar mutu bahan dan peralatan 
dengan mempelajari standar keamanan atau bentuk lain sesuai prosedur 
yang berlaku untuk ditelaah dan dianalisis 

6. Meneliti standar mutu bahan dan peralatan sesuai metode yang berlaku 
dalam rangka pengembangan standar mutu bahan dan peralatan 

7. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian rencana kerja analisis dan penyajian data standar mutu bahan 

dan peralatan 
2. Kelengkapan dan keakuratan data hasil analisis standar mutu bahan dan 

peralatan 
3. Ketepatan metode dan penyajian data standar mutu bahan dan peralatan 
4. Hasil rancangan, evaluasi, dan pengembangan standar mutu bahan dan 

peralatan yang lengkap dan komprehensif 
5. Ketepatan waktu penyelesaian tugas dan kelengkapan dokumen pelaporan 



 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Rencana kerja analisis standar mutu bahan dan peralatan 
2. Inventaris data analisis standar mutu bahan dan peralatan 
3. Dokumen rancangan standar mutu bahan dan peralatan 
4. Dokumen rancangan evaluasi standar mutu bahan dan peralatan 
5. Dokumen rancangan pengembangan standar mutu bahan dan peralatan 
6. Dokumen penelitian standar mutu bahan dan peralatan 
7. Dokumen rencana program tahunan sesuai dengan rencana strategis 
8. Dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 

dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Analis Standar Mutu Bahan dan Peralatan memerlukan pengetahuan 
tentang sejumiah peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan 
pelatihan dan pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan 
yang tidak standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai 
macam masalah. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Analis Standar Mutu Bahan dan Peralatan bekerja sesuai instruksi dan 
berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Pegawai mengunakan dan prosedur yang paling tepat untuk diterapkan 
pada kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil pertimbangan dalam memilih 
pedoman, referensi, (minor). Pegawai dapat menentukan alternatif yang ada 
untuk digunakan. Situasi dimana pedoman yang ada tidak dapat diterapkan 
atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus mengacu pada 
penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Analis Standar Mutu Bahan dan Peralatan dapat mengambil keputusan 
mengenai apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang 
mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan perbedaan 
diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Analis Standar Mutu Bahan dan Peralatan mempunyai pekerjaan meliputi 
pelaksanaan peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan 
bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih has. 
Dengan hasil kerja atau jasa mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau 
akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih lanjut. 

  



F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 
Analis Standar Mutu Bahan dan Peralatan mempunyai hubungan dengan 

pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit 
pendukung serta dengan anggota masyarakat luas di dalam situasi yang 
tertentu. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau 
memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut 
antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai 
dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Analis Standar Mutu Bahan dan Peralatan mempunyai pekerjaan menetap. 
Pegawai dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun 
demikian mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa 
benda ringan seperti kertas, buku atau bagian yang kecil; atau mengendarai 
mobil. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan pekerjaan Analis Standar Mutu Bahan dan Peralatan 
membawa resiko dan ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan 
tindakan pencegahan keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, 
kantor, ruang rapat dan pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan 
umum, antara lain penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan 
kantor, menghindari licin dan jatuh, pengamatan peraturan kebakaran dan 
tanda lalu lintas. Situasi kerja cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi. 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 

 

Nama Jabatan : Analis Standar Mutu Bahan dan Peralatan 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Suharyanto, S.E., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Tata Kelola Keamanan Siber 
Unit Kerja  : Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan tata kelola keamanan siber yang meliputi perancangan 
standar pengelolaan keamanan informasi dan infrastruktur pendukung, 
penyusunan strategi dan tata kelola keamanan informasi, pembuatan 
rekomendasi, sinergi dan integrasi teknilogi pusat operasi keamanan siber secara 
nasional, analisis monitoring, asistensi dalam implementasi keamanan siber pada 
stakeholder 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Membuat rencana kerja tata kelola keamanan siber dengan mempelajari 

pedoman dan petunjuk untuk mengetahui metoda dan teknik analisis dan 
penyajian data tata kelola keamanan siber 

2. Menyusun standar pengelolaan keamanan informasi dan infrastruktur 
pendukung layanan operasi keamanan siber 

3. Menyiapkan bahan koordinasi dengan deputi terkait dalam rangka 
penyusunan strategi dan tata kelola keamanan informasi pusat operasi 
keamanan siber secara nasional 

4. Membuat rekomendasi terkait sinergi dan integrasi teknologi Pusat Operasi 
Keamanan Siber secara nasional dengan seluruh stakeholder 

5. Menyusun analisis hasil monitoring dan penyajian hasil monitoring serta 
memberi rekomendasi terkait penegakan hukum 

6. Menyusun bahan asistensi dalam implementasi tata kelola keamanan 
informasi dan infrastruktur Pusat Operasi Keamanan Siber pada 
stakeholder 

7. Menyusun rekomendasi teknologi Pusat Operasi Keamanan Siber 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Rencana kerja tata kelola keamanan siber 
2. Ketepatan standar pengelolaan keamanan informasi dan infrastruktur 

pendukung layanan operasi keamanan siber 
3. Keakuratan bahan koordinasi dengan deputi terkait dalam rangka 

penyusunan strategi dan tata kelola keamanan informasi pusat operasi 
keamanan siber secara nasional 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Rencana kerja tata kelola keamanan siber 
2. Dokumen standar pengelolaan keamanan informasi dan infrastruktur 

pendukung layanan operasi keamanan siber 
3. Dokumen bahan koordinasi dalam rangka penyusunan strategi dan tata kelola 

keamanan informasi pusat operasi keamanan siber 
4. Dokumen rekomendasi terkait sinergi dan integrasi teknologi Pusat Operasi 

Keamanan Siber secara nasional dengan seluruh stakeholder 



5. Dokumen analisis hasil monitoring, penyajian hasil monitoring, dan 
rekomendasi terkait penegakan hukum 

6. Dokumen bahan asistensi dalam implementasi tata kelola keamanan informasi 
dan infrastruktur Pusat Operasi Keamanan Siber pada stakeholder 

7. Dokumen rekomendasi teknologi Pusat Operasi Keamanan Siber 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Analis Tata Kelola Keamanan Siber memiliki pengetahuan yang diperoleh 
dari pendidikan sarjana atau yang setara, meliputi pengetahuan dasar tentang 
prinsip, konsep, dan metodologi tata kelola keamanan siber untuk 
melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur dasar tata kelola keamanan siber. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pada jabatan Analis Tata kelola Keamanan Siber bekerja sesuai instruksi 
dan berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Tata kelola Keamanan Siber menggunakan pedoman terperinci dan 
khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada 
pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Tata kelola Keamanan Siber memiliki pekerjaan terdiri dari tugas-
tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaan Analis Tata kelola Keamanan Siber memiliki hasil kerja dan jasa 
yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai 
sedikit dampak di luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Analis Tata Kelola Keamanan Siber memiliki hubungan dengan pegawai di 
unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Analis Tata Kelola Keamanan Siber memiliki 
hubungan kerja untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta 
atau informasi terkait bidang tugas dengan pegawai di dalam lembaga yang 
sama tetapi di luar unit organisasi.  

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Analis Tata Kelola Keamanan Siber bersifat menetap dan tidak 
ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan.  

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Analis Tata Kelola Keamanan Siber memiliki resiko pekerjaan fisik yang 
kecil dan tidak berbahaya. 



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 

 

Nama Jabatan : Analis Tata Kelola Keamanan Siber 
Unit Kerja  : Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 

 
ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Hasto Prastowo, S.Kom) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Analis Tata Usaha 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menganalisis, mengidentifikasi, mengelola serta mengevaluasi pengelolaan 
layanan naskah dinas serta arsip BSSN sesuai aturan yang berlaku guna 
kelancaran pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menganalisis dan menyusun rancangan pedoman pengelolaan dan layanan 

naskah dinas BSSN sesuai aturan yang berlaku guna kelancaran 
pelaksanaan tugas 

2. Menganalisis dan menyusun rancangan pedoman pengelolaan arsip BSSN 
yang bersifat rahasia dan berklasifikasi sesuai aturan yang berlaku guna 
kelancaran pelaksanaan tugas 

3. Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan penyelenggaraan 
operasional sistem persuratan elektronik sesuai aturan yang berlaku guna 
kehandalan sistem yang ada 

4. Mengaudit dan menganalisis kearsipan internal BSSN sesuai aturan yang 
berlaku guna proses evaluasi pelaksanaan tugas 

5. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pengelolaan arsip yang bersifat 
biasa dan berklasifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
guna kelancaran pelaksanaan tugas 

6. Menghimpun dan menyusun pengaturan jadwal kegiatan pejabat pada unit 
kerja yang diperbantukan berdasarkan skala prioritas sesuai aturan yang 
berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas 

7. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian dan ketepatan hasil rancangan pedoman pengelolaan layanan 

naskah dinas serta arsip BSSN 
2. Keakuratan pengklasifikasian arsip yang bersifat biasa dan berklasifikasi 
3. Keberlangsungan dan kelancaran proses ketatausahaan pengelolaan 

naskah dinas serta asip BSSN 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Rancangan pedoman pengelolaan dan layanan naskah dinas BSSN 
2. Rancangan pedoman pengelolaan arsip BSSN yang bersifat rahasia dan 

berklasifikasi 
3. Hasil identifikasi dan analisis kebutuhan penyelenggaraan operasional sistem 

persuratan elektronik 
4. Hasil audit dan analisis kearsipan internal BSSN 



5. Hasil identifikasi dan pengklasifikasian pengelolaan arsip yang bersifat biasa 
dan berklasifikasi 

6. Jadwal kegiatan pejabat pada unit kerja yang diperbantukan 
7. Dokumen rencana program tahunan sesuai dengan rencana strategis 
8. Dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 

dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Analis Tata Usaha memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan 
sarjana atau yang setara, meliputi pengetahuan dasar tentang prinsip, konsep, 
dan metodologi pekerjaan administratif dan keterampilan dalam penerapan 
pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur 
dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pada jabatan Analis Tata Usaha bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi 
dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak 
spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Analis Tata Usaha menggunakan pedoman terperinci dan khusus, yang 
meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Analis Tata Usaha memiliki pekerjaan terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan 
berhubungan secara langsung. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 25) 

Pekerjaan Analis Tata Usaha memiliki hasil kerja dan jasa yang diberikan 
untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai sedikit dampak di 
luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Analis Tata Usaha memiliki hubungan dengan pegawai di unit organisasi, 
kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Analis Tata Usaha memiliki hubungan kerja untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi terkait 
bidang tugas dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit 
organisasi.  

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Analis Tata Usaha bersifat menetap dan tidak ada persyaratan 
fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Analis dapat 
duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan.  

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Analis Tata Usaha memiliki resiko pekerjaan fisik yang kecil.  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 

 

Nama Jabatan : Analis Tata Usaha 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP.,M.M) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Bendahara 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 

  Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
  Sekolah Tinggi Sandi Negara 

Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mengelola, mengumpulkan data, menatausahakan, dan memeriksa 
penggunaan keuangan yang ada di satuan kerja serta membuat laporan 
berdasarkan kegiatan pengelolaan dana sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pencatatan dan pembukuan secara teratur mengenai 

pengelolaan keuangan 
2. Mencatat penerimaan dan pengeluaran uang 
3. Menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran uang 
4. Melakukan pengumpulan terhadap arsip-arsip/dokumen yang berhubungan 

dengan pengelolaan keuangan 
5. Membuat perencanaan penggunaan keuangan rutin dan non rutin 
6. Melakukan penerimaan dan pengelolaan keuangan dari kegiatan rutin dan 

non rutin 
7. Melakukan pemeriksaan dan pelaporan keuangan KAS 
8. Melakukan pembayaran dan pertanggungjawaban uang yang digunakan 

untuk keperluan kegiatan operasional Satker 
9. Memeriksa kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum untuk 

pembayaran suatu kegiatan 
10. Melakukan penyediaan dan perencanaan penarikan dana sesuai keperluan 

belanja Satker 
11. Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJK, 

SPP, SP2D dan dokumen-dokumen keuangan lainnya 
12. Memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen SPJK termasuk bukti-

bukti pengeluaran/tagihan pembayaran 
13. Meneliti kesediaan dana dalam ROK dan DIPA serta ketepatan 

pembebanan anggaran sesuai mata anggaran pengeluaran 
14. Menyampaikan Dokumen SPJK dan kelengkapannya yang telah diteliti 

kepada KPA melalui staf KPA untuk dilakukan verifikasi dokumen tersebut 
15. Menyiapkan data realisasi pelaksanaan anggaran belanja Satker 
16. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

17. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan kerapihan data yang diadministrasikan terkait keuangan 
2. Kerapihan dan keharmonisan laporan administrasi data keuangan 
3. Kelancaran pengelolaan keuangan untuk kegiatan operasional 



4. Ketepatan dan keakuratan rencana penggunaan uang 
5. Keteraturan dan kerapihan dalam menyimpan dan mengagendakan segala 

hal yang berkaitan dengan keuangan 
6. Kebenaran dan keakuratan laporan pengelolaan keuangan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan pencatatan dan pembukuan secara teratur mengenai pengelolaan 
keuangan 

2. Laporan penerimaan dan pengeluaran uang 
3. Laporan penerimaan dan pengeluaran uang 
4. Laporan arsip-arsip/dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan 

keuangan 
Laporan perencanaan penggunaan keuangan rutin dan non rutin 

5. Laporan penerimaan dan pengelolaan keuangan dari kegiatan rutin dan non 
rutin 

6. Laporan keuangan KAS 
7. Laporan pembayaran dan pertanggungjawaban uang yang digunakan untuk 

keperluan kegiatan operasional Satker 
8. Laporan verifikasi kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum untuk 

pembayaran suatu kegiatan 
9. Laporan ketersediaan dan rencana penarikan dana s esuai keperluan belanja 

Satker 
10. Laporan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJK, SPP, SP2D 

dan dokumen-dokumen keuangan lainnya 
11. Laporan keabsahan dan kelengkapan dokumen SPJK termasuk bukti-bukti 

pengeluaran/tagihan pembayaran 
12. Laporan kesediaan dana dalam ROK dan DIPA serta ketepatan pembebanan 

anggaran sesuai mata anggaran pengeluaran 
13. Laporan dokumen SPJK dan kelengkapannya yang telah diteliti kepada KPA 

melalui staf KPA untuk dilakukan verifikasi dokumen tersebut 
14. Laporan data realisasi pelaksanaan anggaran belanja Satker 
15. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

16. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Bendahara memiliki pengetahuan yang diperoleh melalui program 
pendidikan sarjana atau yang setara dalam pengalaman, pelatihan, atau 
belajar sendiri untuk melakukan pengelolaan keuangan. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Penyelia memberikan tugas berkelanjutan atau tugas tertentu kepada 
Bendahara dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus 
diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu 
dan prioritas tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, 
sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode kerja yang disarankan atau saran 
pada sumber materi yang tersedia. 

 



C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 
Prosedur melaksanakan pekerjaan Bendahara ditetapkan dan sejumlah 

pedoman tersedia. Bendahara mengunakan dan prosedur yang paling tepat 
untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil 
pertimbangan dalam memilih pedoman, referensi, (minor). Pegawai dapat 
menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. Situasi dimana pedoman 
yang ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang 
diajukan harus mengacu pada penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Bendahara terdiri dari tugas yang mencakup langkah, proses, 
atau metode yang berhubungan. Keputusan mengenai apa yang harus 
dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan 
bendahara perlu mengenali keberadaan dan perbedaan diantara beberapa 
situasi yang secara mudah dapat dikenali. Keputusan mengenai apa yang 
harus dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan 
pegawai perlu mengenali keberadaan dan perbedaan diantara beberapa 
situasi yang secara mudah dapat dikenali. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 25) 

Bendahara memiliki pekerjaan yang meliputi pelaksanaan peraturan, 
regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau 
proyek dengan ruang lingkup yang lebih khas. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Bendahara dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi 
di luar unit organisasi. Pegawai yang dihubungi biasanya berbeda dalam 
fungsi, misi, dan jenis kerja. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Bendahara adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Bendahara adalah menetap. Pegawai dapat duduk dengan 
nyaman untuk melakukan pekerjaan. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Bendahara tidak memiliki resiko yang berbahaya. 
 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 
Nama Jabatan : Bendahara 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 

  Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
  Sekolah Tinggi Sandi Negara 

Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Kurator Koleksi Museum 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mengurus, mengawasi, mengelola dan memilih objek museum atau karya seni 
yang dipamerkan sesuai aturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menganalisis dan menyusun rancangan sejarah persandian sesuai aturan 

yang berlaku guna publikasi yang akurat 
2. Mengkaji dan menelaah sejarah persandian berdasarkan referensi yang 

tepat guna kelancaran pelaksanaan tugas 
3. Mengkaji dan menyusun bahan materi edukasi budaya keamanan informasi 

sesuai aturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas 
4. Menelusuri dan meneliti secara mendalam atas asal-usul benda atau 

sejarah yang menjadi koleksi atau dipamerkan pada museum 
5. Menganalisis dan menyusun metode pengelolaan benda atau koleksi yang 

berkaitan dengan sejarah persandian (mulai dari penyiapan penyimpanan, 
pengkajian, pengumpulan, registrasi, dokumentasi, konservasi, restorasi, 
pelindungan, dan pengembangan)) 

6. Mempertimbangkan dan menseleksi karya dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan pada/oleh museum 

7. Mempersiapkan dan melaksanakan kerjasama, bimbingan, edukasi, dan 
apresiasi sejarah persandian melalui kegiatan-kegiatan galeri 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan hasil penelitian dan pengkajian mengenai sejarah persandian 
2. Kesesuaian metode analisis dan pengkajian sejarah persandian serta 

metode pengelolaannya 
3. Keberlangsungan program kerja serta kegiatan yang berkaitan dengan 

sejarah persandian, layanan informasi, serta kemitraan pengelolaan 
Museum Sandi 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Rancangan sejarah persandian 
2. Hasil kaji sejarah persandian 
3. Bahan materi edukasi budaya keamanan informasi 
4. Hasil penelitian asal-usul benda atau sejarah 
5. Rancangan metode pengelolaan benda atau koleksi yang berkaitan dengan 

sejarah persandian 
6. Hasil seleksi karya dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada/oleh museum 
7. Laporan hasil kerjasama, bimbingan, edukasi, dan apresiasi sejarah 

persandian 
 

 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Kurator Koleksi Museum memiliki pengetahuan (yang diperoleh melalui 
program pendidikan sarjana atau yang setara dalam pengalaman, pelatihan, 
atau belajar sendiri) dasar tentang prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan 
profesional atau pekerjaan administratif, dan keterampilan dalam penerapan 
pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur 
dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Kurator Koleksi Museum melakukan tugas sejenis dan berulang, penyelia 
membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan 
spesifik. Pegawai bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia 
sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup 
di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Kurator Koleksi Museum mengacu pada pedoman terperinci dan khusus, 
yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai. 
Analis protokol harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus 
disetujui oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Kurator Koleksi Museum terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan 
berhubungan secara langsung. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 25) 

Tugas Kurator Koleksi Museum meliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin 
dengan beberapa prosedur yang terpisah. Hasil kerja dan jasa yang diberikan 
untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai sedikit dampak di 
luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Kurator Koleksi Museum dengan pegawai di unit organisasi, 
kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. Hubungan dengan 
anggota masyarakat luas di dalam situasi yang tertentu, antara lain, tujuan 
hubungan dan dengan siapa berhubungan relatif jelas.  

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Kurator Koleksi Museum adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
pekerjaan Kurator Koleksi Museum, Pekerjaan dapat dilakukan dalam posisi 
duduk yang nyaman. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Situasi kerja Kurator Koleksi Museum terang, tidak panas, dan cukup 
ventilasi. Berada di dalam ruangan seperti kantor, ruang rapat dan pelatihan. 



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 
Nama Jabatan : Kurator Koleksi Museum 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP.,M.M)) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pembina Karakter 
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun konsep peraturan kehidupan peserta didik, pembinaan dan 
pengasuhan peserta didik serta mengelola pemberian penghargaan serta sanksi 
bagi peserta didik sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung 
pembentukan peserta didik yang berkualitas dan kredibel. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengasuhan peserta didik 

sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
kegiatan peserta didik 

2. Membuat jadwal piket pembina karakter sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk kelancaran kegiatan pembinaan dan 
pengasuhan peserta didik 

3. Membuat rekapitulasi kehadiran piket pembina karakter pengasuhan setiap 
bulan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas 

4. Mengkoordinasikan pembiayaan yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran kegiatan pembinaan dan 
pengasuhan peserta didik 

5. Membuat rekapitulasi dan rangkuman laporan piket pengasuhan setiap 
bulan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan 
pelaporan kepada atasan 

6. Menyusun konsep peraturan, prosedur tetap (protap) ataupun petunjuk 
teknis (juknis) yang berlaku dalam kegiatan pembinaan dan pengasuhan 
peserta didik, serta kehidupan sehari-hari di asrama sebagai pedoman 
penyelenggaraan pembinaan dan pengasuhan peserta didik 

7. Menyiapkan dokumen dan rekomendasi yang berkaitan dengan pemberian 
penghargaan dan hukuman untuk meningkatkan motivasi dan disiplin 
peserta didik 

8. Mengadakan buku saku peserta didik sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk meningkatkan motivasi dan disiplin peserta 
didik 

9. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 

10. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian dan keefektifan kegiatan pembinaan dan pengasuhan peserta 

didik 
2. Keefektifan dan kesesuaian jadwal piket pembina karakter 
3. Ketelitian melakukan rekapitulasi kehadiran piket pembina karakter 
4. Ketelitian menghitung kebutuhan pembiayaan pengasuhan dan pembinaan 



5. Ketelitian melakukan rekapitulasi dan rangkungan laporan piket 
pengasuhan setiap bulan 

6. Ketepatan penyusunan konsep peraturan, protap maupun juknis 
penyelenggaraan pembinaan dan pengasuhan 

7. Ketepatan penyusunan dokumen dan pemberian rekomendasi terkait 
penghargaan dan sanksi terhadap peserta didik 

8. Kesesuaian penyusunan buku saku peserta didik 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengasuhan peserta didik 
2. Jadwal piket pembina karakter 
3. Laporan rekapitulasi kehadiran piket pembina karakter 
4. Laporan kebutuhan pembiayaan pembinaan dan pengasuhan 
5. Laporan rekapitulasi dan rangkuman laporan piket pengasuhan setiap bulan 
6. Konsep peraturan, prosedur tetap (protap) ataupun petunjuk teknis (Juknis) 
7. Dokumen berisi rekomendasi pemberian penghargaan dan hukuman terhadap 

peserta didik 
8. Buku saku peserta didik 
9. Bahan rencana program tahunan 
10. Laporan hasil pelaksanaan tugas 

 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Pengetahuan yang dibutuhkan jabatan Pembina Karakter adalah 
Pengetahuan tentang sejumlah peraturan, prosedur, atau operasi, yang 
membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang luas untuk melaksanakan 
berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling berhubungan, dan 
menyelesaikan berbagai macam masalah. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Pengawasan penyelia pada jabatan Pembina Karakter, pejabat 
berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pembina Karakter harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan 
harus disetujui oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Kompleksitas jabatan Pembina Karakter yaitu pekerjaan terdiri dari tugas-
tugas yang berhubungan secara langsung dan tindakan yang akan diambil atau 
respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat serta pekerjaan secara cepat 
dapat dikuasai. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Ruang lingkup dan dampak jabatan Pembina Karakter meliputi 
pelaksanaan peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan 
bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih has.  
Hasil kerja atau jasa mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas 
dari proses atau pelayanan lebih lanjut. 

 



F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 
Jabatan Pembina Karakter berhubungan dengan pegawai di unit 

organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 
 

G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Tujuan hubungan Pembina Karakter adalah untuk memperoleh, 

mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk Pembina 
Karakter. Pekerjaan adalah menetap. Pembina Karakter dapat duduk dengan 
nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin kadang-
kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti kertas, 
buku atau bagian yang. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pembina Karakter memiliki resiko pekerjaan fisik yang kecil. 
 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 
Nama Jabatan : Pembina Karakter 
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1040 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Wida Sandrayanti, S.E.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Penyusun Naskah Rapat Pimpinan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun naskah rapat pimpinan dengan cara mengumpulkan, 
mengklarifikasi, menguji dan menyusun bahan naskah untuk rapat pimpinan 
sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan demi kelancaran pekerjaan. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengumpulkan dan mengklarifikasi bahan dan data naskah rapat pimpinan 
2. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal terkait 

dengan materi rapat pimpinan dalam rangka penyusunan naskah rapat 
pimpinan 

3. Menyusun konsep naskah rapat pimpinan sesuai dengan hasil kajian dan 
prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan 

4. Mengkonsultasikan konsep naskah rapat pimpinan yang dibuat kepada 
pimpinan 

5. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 
rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

6. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan bahan dan data naskah rapat pimpinan 
2. Keakuratan hasil kajian dari segi karakteristik, spesifikasi dan hal-hal terkait 

materi rapat pimpinan 
3. Kesesuaian konsep naskah rapat pimpinan dengan hasil kajian dan 

prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan 
4. Ketepatan hasil konsultasi kepada pimpinan mengenai konsep naskah 

rapat 
5. Keakuratan rencana program tahunan sesuai dengan rencana strategis dan 

arahan pimpinan 
6. Keakuratan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung-jawaban 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan dan data naskah rapat pimpinan 
2. Laporan kajian materi rapat pimpinan 
3. Konsep naskah rapat pimpinan sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk 

tercapainya sasaran yang diharapkan 
4. Laporan hasil konsultasi konsep yang dibuat kepada pimpinan 
5. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 



6. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Penyusun Naskah Rapat Pimpinan memiliki pengetahuan yang diperoleh 
melalui program pendidikan sarjana atau yang setara dalam pengalaman, 
pelatihan, atau belajar sendiri untuk melakukan penelaahan bahan dan 
penyusunan naskah rapat pimpinan. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Penyusun Naskah Rapat Pimpinan bekerja sesuai instruksi dan 
berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 
yang diberikan kepada Penyusun Naskah Rapat Pimpinan. Penyusun Naskah 
Rapat Pimpinan harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan atau 
inovasi yang dilakukan harus disetujui oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Penyusun Naskah Rapat Pimpinan terdiri dari tugas-tugas yang 
jelas dan berhubungan secara langsung. Dalam pelaksanaan tugas dalam 
menyusun naskah rapat pimpinan, sedikit atau sama sekali tidak ada pilihan 
yang harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Tindakan 
yang akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Penyusun Naskah Rapat Pimpinan memiliki pekerjaan yang bersifat rutim 
dengan beberapa prosedur yang terpisah. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Penyusun Naskah Rapat Pimpinan dengan pegawai di unit 
organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Penyusun Naskah Rapat Pimpinan 
adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau 
informasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Penyusun Naskah Rapat Pimpinan adalah menetap dan dapat 
dilakukan dengan duduk untuk melakukan pekerjaan. Tidak ada persyaratan 
fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Penyusun Naskah Rapat Pimpinan tidak memiliki resiko yang 
berbahaya. 



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 
Nama Jabatan : Penyusun Naskah Rapat Pimpinan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 

25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 
25 

  
Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 

25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 

25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 

10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 

20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 

5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 

5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 1040 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Penyusun Penelitian dan Pengembangan 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mengumpulkan dan menyusun kebutuhan informasi dan bahan penelitian dan 
pengembangan, menyusun bahan rencana program kegiatan, melakukan 
koordinasi terkait penelitian dan pengembangan, serta membuat laporan hasil 
pelaksanaan tugas. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengumpulkan informasi dan bahan mengenai penelitian dan 

pengembangan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku; 
2. Menginventarisasi permintaan penelitian dan pengembangan dari civitas 

akademik / pegawai sesuai tujuan pembelajaran di STSN 
3. Menginventarisasi kebutuhan penelitian dan pengembangan dari civitas 

akademik / pegawai sesuai tujuan pembelajaran di STSN 
4. Menyiapkan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan aturan 

dan prosedur yang berlaku untuk tujuan pembelajaran 
5. Melakukan koordinasi kepada pihak terkait pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan di dalam dan luar negeri sesuai dengan tujuan dan 
prosedur yang berlaku 

6. Menyusun bahan rencana program tahunan demi mendukung tugas pokok 
dan fungsi unit kerja 

7. Melaksanakan implementasi 5R demi peningkatan efektifitas dan efisiensi 
kerja organisasi 

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

9. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan kesesuaian informasi dan bahan mengenai penelitian dan 

pengembangan 
2. Kesesuaian dan keakuratan data hasil inventarisasi 
3. Kesesuaian dan kelancaran kegiatan penelitian dan pengembangan 
4. Kelancaran koordinasi kepada pihak terkait pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan 
5. Keterwujudan implementasi 5R 
6. Keakuratan dan kesesuaian laporan hasil pelaksanaan tugas 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Data dukung penelitian dan pengembangan 
2. Daftar inventarisir permintaan penelitian dan pengembangan dari civitas 

akademika 
3. Daftar inventarisir kebutuhan penelitian dan pengembangan 
4. Berkas kelengkapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan 



5. Koordinasi terjalin dengan baik 
6. Bahan rencana program tahunan 
7. Laporan implementasi 5R 
8. Laporan pelaksanaan tugas penyusun penelitian dan pengembangan 
9. Dokumen rencana program tahunan sesuai dengan rencana strategis 

 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Penyusun Penelitian dan Pengembangan memiliki pengetahuan dasar 
(yang diperoleh melalui program pendidikan sarjana atau yang setara) tentang 
prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan profesional atau pekerjaan 
administratif, dan keterampilan dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk 
melaksanakan tugas. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Penyusun Penelitian dan Pengembangan mengerjakan tugas sejenis dan 
berulang yang disertai dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan spesifik. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Penyusun Penelitian dan Pengembangan memiliki prosedur dalam 
melaksanakan pekerjaan yang ditetapkan dan sejumlah pedoman tersedia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Penyusun Penelitian dan Pengembangan memiliki pekerjaan yang terdiri 
dari tugas-tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaan Penyusun Penelitian dan Pengembangan meliputi pelaksanaan 
peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu 
tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih has. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Penyusun Penelitian dan Pengembangan dengan pegawai di 
unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau 
memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut 
antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai 
dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Jabatan Penyusun Penelitian dan Pengembangan tidak ada persyaratan 
fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Situasi kerja Penyusun Penelitian dan Pengembangan cukup terang, tidak 
panas, dan cukup ventilasi pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang rapat dan 
pelatihan. 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 
Nama Jabatan : Penyusun Penelitian dan Pengembangan 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 

25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 
25 

  
Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 

25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 

25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 

10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 

20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 

5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 

5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Hendrini, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
 
Nama Jabatan : Penyusun Program Minat, Bakat, dan Penalaran   
     Kemahasiswaan 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan 
penelahaan data obyek kerja di bidang program minat, bakat, dan penalaran 
mahasiswa. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengklasifikasikan kegiatan pembinaan pengasuhan mahasiswa sesuai 

dengan pedoman pengasuhan dan peraturan kehidupan mahasiswa guna 
kelancaran pelaksanaan kegiatan pengasuhan mahasiswa 

2. Mengklasifikasikan pembinaan dan pengembangan kegiatan 
kemahasiswaan sesuai dengan program kerja guna kelancaran 
pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan 

3. Mengumpulkan dan menelaah data kegiatan PPKCMB (Program 
Pembentukan Karakter Calon Mahasiswa Baru) sesuai dengan program 
kerja guna terbentuknya karakter calon mahasiswa baru 

4. Mengoordinasikan kegiatan kerjasama dengan pelatih atau instruktur 
kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan program kerja guna kelancaran 
pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler 

5. Mengumpulkan dan menelaah data pelaksanaan urusan kesejahteraan 
mahasiswa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku guna 
kelancaran pelaksanaan tugas 

6. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 

7. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dalam klasifikasi kegiatan pembinaan pengasuhan mahasiswa 
2. Ketepatan dalam klasifikasi pembinaan dan pengembangan kegiatan 

kemahasiswaan 
3. Kelancaran dalam pengumpulan dan penelaahan data kegiatan PPKCMB 
4. Keterwujudan koordinasi kerja sama dengan pelatih atau instruktur kegiatan 

ekstrakurikuler 
5. Kelancaran dalam pengumpulan dan penelaahan data pelaksanaan urusan 

kesejahteraan mahasiswa 
 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Hasil klasifikasi kegiatan pembinaan pengasuhan mahasiswa 
2. Hasil klasifikasi pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan 
3. Laporan penelaahan data kegiatan PPKCMB 



4. Hasil koordinasi kegiatan kerjasama dengan pelatih atau instruktur kegiatan 
ekstrakurikuler 

5. Hasil penelaahan data pelaksanaan urusan kesejahteraan mahasiswa 
6. Dokumen rencana program tahunan sesuai dengan rencana strategis 
7. Dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 

dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Penyusun Program Minat, Bakat, dan Penalaran Kemahasiswaan memiliki 
pengetahuan (yang diperoleh melalui program pendidikan sarjana atau yang 
setara dalam pengalaman, pelatihan, atau belajar sendiri) dasar tentang 
prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan profesional atau pekerjaan 
administratif, dan keterampilan dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk 
melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pada jabatan Penyusun Program Minat, Bakat, dan Penalaran 
Kemahasiswaan untuk tugas sejenis dan berulang, membuat tugas tertentu 
disertai dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan spesifik. Penyusun bekerja 
sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan 
untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau 
pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Penyusun Program Minat, Bakat, dan Penalaran Kemahasiswaan 
menggunakan prosedur yang ditetapkan dan sejumlah pedoman yang tersedia 
dalam melaksanakan pekerjaan. Penyusun dapat menentukan alternatif yang 
ada untuk digunakan. Ketika ada situasi dimana pedoman yang ada tidak dapat 
diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus 
mengacu pada penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Penyusun Program Minat, Bakat, dan Penalaran Kemahasiswaan memiliki 
pekerjaan yang terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan berhubungan secara 
langsung. Tindakan yang akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah 
dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaaan Penyusun Program Minat, Bakat, dan Penalaran 
Kemahasiswaan meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, atau prosedur 
tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang 
lingkup yang lebih khas. Hasil kerja Penyusun mempengaruhi keakuratan, 
kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Penyusun Program Minat, Bakat, dan Penalaran Kemahasiswaan memiliki 
hubungan dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit 
organisasi. 

 



G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Tujuan hubungan dari Penyusun Program Minat, Bakat, dan Penalaran 

Kemahasiswaan adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan 
fakta atau informasi tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta 
atau informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang 
sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Penyusun Program Minat, Bakat, dan Penalaran Kemahasiswaan tidak 
memiliki persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Penyusun Program Minat, Bakat, dan Penalaran Kemahasiswaan memiliki 
resiko pekerjaan dan ketidaknyamanan yang kecil. 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 
Nama Jabatan : Penyusun Program Minat, Bakat, dan Penalaran   
     Kemahasiswaan 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 

25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 
25 

  
Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 

25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 

25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 

10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 

20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 

5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 

5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Hendrini, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
 
Nama Jabatan : Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat 
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan penyusunan, penelaahan, dan penetapan program 
penyelenggaraan diklat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 
penyelenggaraan diklat berjalan lancar. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun rencana program penyelenggaraan diklat 
2. Menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyelenggaraan diklat 
3. Menyusun kurikulum, jabaran kurikulum, dan Garis Besar Pokok 

Pengajaran (GBPP) penyelenggaraan diklat 
4. Melakukan rapat koordinasi pengajar dan penyampaian metode 

penyelenggaraan diklat 
5. Menyusun kriteria dan ukuran keberhasilan penyelenggaraan diklat 
6. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

7. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan kesesuaian rencana penyelenggaraan diklat yang akan 

dilakukan 
2. Kerapihan dan keharmonisan rencana penyelenggaraan diklat terhadap 

diklat-diklat yang akan diselenggarakan 
3. Ketepatan penentuan parameter keberhasilan penyelenggaraan diklat 
4. Ketepatan dan keharmonisan kurikulum dan petunjuk teknis 

penyelenggaraan diklat 
 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan rencana program penyelenggaraan diklat 
2. Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyelenggaraan diklat 
3. Kurikulum, jabaran kurikulum, dan Garis Besar Pokok Pengajaran (GBPP) 

penyelenggaraan diklat 
4. Laporan hasil rapat koordinasi pengajar dan penyampaian metode 

penyelenggaraan diklat 
5. Kriteria dan ukuran keberhasilan penyelenggaraan diklat 
6. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

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

 

 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat memiliki pengetahuan yang 
diperoleh melalui program pendidikan sarjana atau yang setara dalam 
pengalaman, pelatihan, atau belajar sendiri untuk melakukan penelaahan dan 
penyusunan program penyelenggaraan diklat. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Penyelia memberikan tugas berkelanjutan atau tugas tertentu kepada 
Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat dengan mengindikasikan secara 
umum apa yang harus diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang 
diharapkan, batas waktu dan prioritas tugas. Penyelia memberikan tambahan 
instruksi untuk tugas baru, sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode kerja 
yang disarankan atau saran pada sumber materi yang tersedia. Penyusun 
Program Penyelenggaraan Diklat menggunakan inisiatif dalam melaksanakan 
tugas yang berulang secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tapi melaporkan 
deviasi, masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam 
instruksi kepada penyelia untuk membuat keputusan atau meminta bantuann. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Prosedur melaksanakan pekerjaan ditetapkan dan sejumlah pedoman 
tersedia. Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat mengunakan dan 
prosedur yang paling tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan 
deviasi yang terkecil pertimbangan dalam memilih pedoman, referensi, (minor). 
Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat dapat menentukan alternatif yang 
ada untuk digunakan. Situasi dimana pedoman yang ada tidak dapat 
diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus 
mengacu pada penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat terdiri dari tugas-
tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung.  Sedikit atau sama sekali 
tidak ada pilihan yang harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus 
dilakukan.  Tindakan yang akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah 
dapat dilihat.  Pekerjaan secara cepat dapat dikuasai. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat Tugas meliputi pekerjaan yang 
bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah.  Hasil kerja dan jasa 
yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai 
sedikit dampak di luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat dengan pegawai di 
unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Penyusun Program Penyelenggaraan 
Diklat adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau 
informasi. 

 
 



H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pekerjaan Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat adalah menetap. 

Pegawai dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat tidak memiliki resiko 
yang berbahaya dalam pelaksanaan tugasnya. 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 
Nama Jabatan : Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat 
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 

25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 
25 

  
Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 

25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 

25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 

10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 

20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 

5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 

5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua STSN 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Wida Sandrayanti, S.E.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
 
Nama Jabatan : Penyusun Program Reformasi Birokrasi 
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengumpulan, pengklasifikasian dan penelahaan data obyek kerja 
di bidang Program Reformasi Birokrasi. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun rencana program Tim Reformasi Birokrasi 
2. Menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis program reformasi 

birokrasi 
3. Menyusun kriteria dan ukuran keberhasilan pelaksanaan program reformasi 

birokrasi 
4. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan 

atas standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi 
5. Menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan reformasi 

birokrasi 
6. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian dan ketepatan rencana program Tim RB 
2. Ketajaman program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Rencana program Tim Reformasi Birokrasi 
2. Laporan hasil penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis program 

reformasi birokrasi 
3. Laporan hasil penyusunan kriteria dan ukuran keberhasilan pelaksanaan 

program reformasi birokrasi 
4. Laporan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas 

standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi 
5. Laporan program-program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 
6. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Penyusun Program Reformasi Birokrasi membutuhkan pengetahuan (yang 
diperoleh melalui program pendidikan sarjana atau yang setara dalam 
pengalaman, pelatihan, atau belajar sendiri) dasar tentang prinsip, konsep, dan 
metodologi pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif, dan 
keterampilan dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan 
tugas, operasi, atau prosedur dasar. 



 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Penyusun Program Reformasi Birokrasi menggunakan inisiatif dalam 
melaksanakan tugas yang berulang secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tapi 
melaporkan deviasi, masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup 
dalam instruksi kepada penyelia untuk membuat keputusan atau meminta 
bantuan. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Prosedur melaksanakan pekerjaan ditetapkan dan sejumlah pedoman 
tersedia. Penyusun Program Reformasi Birokrasi mengunakan dan prosedur 
yang paling tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang 
terkecil pertimbangan dalam memilih pedoman, referensi, (minor). 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Penyusun Program Reformasi Birokrasi terdiri dari tugas yang 
mencakup langkah, proses, atau metode yang berhubungan.  Keputusan 
mengenai apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang 
mempersyaratkan Penyusun Program Reformasi Birokrasi perlu mengenali 
keberadaan dan perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah 
dapat dikenali. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaan Penyusun Program Reformasi Birokrasi meliputi pelaksanaan 
peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu 
tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih has. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Penyusun Program Reformasi Birokrasi memiliki hubungan dengan 
pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Pegawai 
yang dihubungi biasanya berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, antara 
lain perwakilan dari berbagai tingkat dalam suatu lembaga, seperti kantor 
pusat, kantor regional, kantor distrik atau kantor lapangan atau kantor 
pelaksana lainnya. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Penyusun Program Reformasi Birokrasi yang 
dikoordinasikan pada jabatan ini untuk memperoleh informasi, fakta dan 
mengklarifikasi data yang diperoleh. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Sifat pekerjaan Penyusun Program Reformasi Birokrasi menetap dan tidak 
ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan pekerjaan Penyusun Program Reformasi Birokrasi sifatnya 
umum dan rutin yang dilakukan di ruang kerja. 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 
Nama Jabatan : Penyusun Program Reformasi Birokrasi 
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 

25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 
25 

  
Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 

25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 

25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 

10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 

20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 

5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 

5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
 
Nama Jabatan : Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan   
     Perlengkapan  
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mengidentifikasi dan menyusun kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan 
Kantor serta melakukan klarifikasi dan peninjauan kebutuhan Rumah Tangga dan 
Perlengkapan Kantor sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 
pelaksanaan tugas berjalan lancar. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan penyusunan rancangan kebutuhan peralatan kantor, gedung, 

dan kendaraan dinas 
2. Melakukan pengumpulan dan peninjauan terhadap kebutuhan alat 

perkantoran yang telah dberikan oleh setiap Unit Kerja 
3. Menyiapkan laporan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan rumah tangga 

dan perlengkapan kantor 
4. Menentukan standar kualitas dari kebutuhan rumah tangga dan 

perlengkapan yang akan dipenuhi 
5. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

6. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan kesesuaian kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan 

kantor dengan apa yang telah direncanakan 
2. Kualitas dan kelayakan inventaris rumah tangga dan perlengkapan kantor 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan penyusunan rancangan kebutuhan peralatan kantor, gedung, dan 
kendaraan dinas 

2. Laporan pengumpulan dan peninjauan terhadap kebutuhan alat perkantoran 
yang telah dberikan oleh setiap Unit Kerja 

3. Laporan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan 
kantor 

4. Standar kualitas dari kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan yang akan 
dipenuhi 

5. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

6. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 

 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan memiliki 
pengetahuan yang diperoleh melalui program pendidikan sarjana atau yang 
setara dalam pengalaman, pelatihan, atau belajar sendiri untuk melakukan 
penelaahan dan penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga dan 
perlengkapan kantor. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Penyelia memberikan tugas berkelanjutan atau tugas tertentu kepada 
Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan dengan 
mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, batasan, kualitas, 
dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas tugas. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 
yang diberikan kepada Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan 
Perlengkapan. Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan 
Perlengkapan harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan atau 
inovasi yang dilakukan harus disetujui oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan 
Perlengkapan terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan berhubungan secara 
langsung. Dalam pelaksanaan tugasnya, sedikit atau sama sekali tidak ada 
pilihan yang harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan.  

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan memiliki 
pekerjaan yang meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, atau prosedur 
tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang 
lingkup yang lebih khas. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan 
Perlengkapan dengan pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit 
kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah 
Tangga dan Perlengkapan adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau 
memberikan fakta atau informasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan 
Perlengkapan adalah menetap. Pegawai dapat duduk dengan nyaman untuk 
melakukan pekerjaan. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan 
untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan 
Perlengkapan tidak memiliki risiko yang berbahaya.  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 
Nama Jabatan : Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan   
     Perlengkapan  
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 

25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 
25 

  
Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 

25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 

25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 

10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 

20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 

5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 

5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
 
Nama Jabatan : Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan  
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mengidentifikasi, mengumpulkan, menyusun dan menyajikan bahan, data atau 
informasi yang tidak berklasifikasi untuk siap dipublikasiskan sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan pengelolaan pelayanan 

terpadu satu pintu 
2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data yang akan 

dipublikasikan dari unit kerja sesuai aturan yang berlaku untuk dikaji agar 
informasi yang disajikan hanya informasi umum/tidak bersifat rahasia 

3. Mengklasifikasikan dan menyusun informasi sesuai prosedur dan format 
yang berlaku untuk disusun sebagai informasi dan penerangan yang siap 
saji dipublikasikan 

4. Melakukan komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan 
instansi, mass media dan/atau masyarakat melalui wakilnya untuk 
memperoleh informasi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan 
lancar 

5. Mengirim informasi dari BSSN yang diperlukan instansi, mass media 
dan/atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku 

6. Mengumpulkan dan merumuskan bahan informasi sesuai aturan yang 
berlaku guna pelaksanaan siaran pers pimpinan 

7. Mendiskusikan konsep naskah tanggapan mass media dengan pejabat 
yang berwenang/terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan pelaksanaan 
tugas 

8. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan keprotokolan pimpinan sesuai aturan 
yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas 

9. Mengidentifikasi kebutuhan kepustakaan di lingkungan BSSN dan STSN 
sesuai aturan yang berlaku guna proses pembinaan yang optimal 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dalam mengolah bahan dan data yang akan dipublikasikan 
2. Kebenaran dan keakuratan informasi yang dipublikasikan 
3. Menyiapkan konsep bahan/informasi yang akan dipublkasikan untuk 

disampaikan kepada pimpinan 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Rekap bahan pengelolaan pelayanan terpadu satu pintu 
2. Rekap bahan dan data yang akan dipublikasikan dari unit kerja 
3. Konsep informasi dan penerangan yang siap saji dipublikasikan 
4. Laporan hasil konsultasi 
5. Konsep informasi dari BSSN yang diperlukan instansi, mass media dan/atau 

masyarakat 
6. Konsep bahan informasi siaran pers pimpinan 



7. Konsep naskah tanggapan mass media 
8. Laporan hasil kegiatan keprotokolan 
9. Hasil identifikasi kebutuhan kepustakaan di lingkungan BSSN dan STSN 

 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan memiliki pengetahuan 
yang diperoleh dari pendidikan sarjana atau yang setara, meliputi pengetahuan 
dasar tentang prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan administratif dan 
keterampilan dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan 
tugas, operasi, atau prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Penyelia memberikan tugas berkelanjutan atau tugas tertentu kepada 
Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan dengan mengindikasikan 
secara umum apa yang harus diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas 
yang diharapkan, batas waktu dan prioritas tugas. Penyelia memberikan 
tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau yang tidak biasa, termasuk 
metode kerja yang disarankan atau saran pada sumber materi yang tersedia.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 
yang diberikan kepada Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan. 
Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan harus patuh dan taat pada 
pedoman, penyimpangan atau inovasi yang dilakukan harus disetujui oleh 
penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan terdiri dari 
tugas-tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung. Dalam pelaksanaan 
tugasnya, sedikit atau sama sekali tidak ada pilihan yang harus dibuat di dalam 
memutuskan apa yang harus dilakukan. Tindakan yang akan diambil atau 
respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan memiliki pekerjaan 
yang meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan 
merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang 
lebih khas. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan dengan 
pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit 
pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan 
memiliki hubungan kerja untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan 
fakta atau informasi terkait bidang tugas dengan pegawai di dalam lembaga 
yang sama tetapi di luar unit organisasi. Fakta atau informasi bervariasi dari 
yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 



H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pekerjaan Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan bersifat 

menetap dan tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan pekerjaan. Penyusun dapat duduk dengan nyaman untuk 
melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin kadang-kadang berjalan, 
berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti kertas, buku atau bagian 
yang kecil; atau mengendarai mobil. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan memiliki resiko 
pekerjaan fisik yang kecil. 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 
Nama Jabatan : Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan  
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 

25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 
25 

  
Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 

25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 

25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 

10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 

20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 

5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 

5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
 
Nama Jabatan : Penyusun Rencana Mutasi 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mengidentifikasi dan menyusun formasi dan sistem mutasi pegawai serta 
melakukan penelaahan kriteria mutasi pegawai sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun kriteria mutasi kepangkatan pegawai 
2. Menyusun kriteria pengangkatan dan pemberhentian pegawai 
3. Menyusun kriteria penetapan dan pemindahan pegawai 
4. Menyusun sistem mutasi pegawai 
5. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

6. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan kesesuaian kriteria dalam melakukan mutasi pegawai 

dengan penempatan pegawai 
2. Ketepatan dan kesesuaian kriteria dalam melakukan pengangkatan dan 

pemberhentian pegawai 
3. Ketepatan penentuan parameter dan kriteria mutasi pegawai 
4. Ketepatan dan keakuratan sistem mutasi pegawai 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Kriteria mutasi kepangkatan pegawai 
2. Kriteria pengangkatan dan pemberhentian pegawai 
3. Kriteria penetapan dan pemindahan pegawai 
4. Sistem mutasi pegawai yang telah digunakan 
5. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

6. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Penyusun Rencana Mutasi memiliki pengetahuan yang diperoleh melalui 
program pendidikan sarjana atau yang setara dalam pengalaman, pelatihan, 
atau belajar sendiri untuk melakukan penelaahan dan penyusunan rencana 
mutasi. 

 
 



B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Penyusun Rencana Mutasi diberi tugas tertentu disertai dengan instruksi 

yang jelas, terperinci, dan spesifik. Penyusun Rencana Mutasi bekerja sesuai 
instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk 
semua persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Prosedur melaksanakan pekerjaan ditetapkan dan sejumlah pedoman 
tersedia. Penyusun Rencana Mutasi mengunakan dan prosedur yang paling 
tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil 
pertimbangan dalam memilih pedoman, referensi, (minor). Penyusun Rencana 
Mutasi dapat menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. Situasi dimana 
pedoman yang ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari 
pedoman yang diajukan harus mengacu pada penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Penyusun Rencana Mutasi terdiri dari Pekerjaan terdiri dari tugas 
yang mencakup langkah, proses, atau metode yang berhubungan.  Keputusan 
mengenai apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang 
mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan perbedaan 
diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali.  Tindakan yang 
diambil atau respons yang dibuat adalah berbeda tergantung pada sumber 
informasi, cara mendapatkan informasi (transaksi), atau perbedaan sifat faktual 
lainnya. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Penyusun Rencana Mutasi memiliki pekerjaan yang meliputi pelaksanaan 
peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu 
tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih khas. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Penyusun Rencana Mutasi dengan pegawai di unit organisasi, 
kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Penyusun Rencana Mutasi adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Penyusun Rencana Mutasi adalah menetap. Pegawai dapat 
duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Tidak ada persyaratan fisik 
khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Penyusun Rencana Mutasi tidak memiliki resiko yang berbahaya 
dalam pelaksanaan tugasnya. 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 
Nama Jabatan : Penyusun Rencana Mutasi 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 

25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 
25 

  
Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 

25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 

25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 

10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 

20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 

5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 

5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
 
Nama Jabatan : Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi pelaksanaan urusan kepegawaian, 
keuangan, ketata usahaan, kearsipan, dokumen pelaporan, penyiapan fasilitas 
dan kegiatan lainnya yang terkait pengelolaan unit layanan pengadaan 
barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset, 

kerumahtanggaan, ketatausahaan dan kearsipan terkait pengadaan 
parang/Jasa 

2. Mengelola sistem informasi manajemen layanan pengadaan barang/jasa 
3. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan atau kebijakan terkait 

pengadaan barang/jasa; 
4. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan 

pengadaan barang/jasa kepada KPA 
5. Melaksanakan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis 

terkait pengadaan barang/jasa 
6. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan 

pengadaan barang/jasa. 
7. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Pengaturan kepegawaian, keuangan, aset, kerumahtanggaan, 

ketatausahaan dan kearsipan terkait pengadaan barang/jasa 
2. Input data ke sistem informasi manajemen layanan pengadaan barang/jasa 
3. Kelengkapan dokumen pengadaan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen laporan pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset, 
kerumahtanggaan, ketatausahaan dan kearsipan terkait pengadaan 
barang/jasa 

2. Dokumen/aplikasi sistem Informasi manajemen layanan pengadaan 
barang/jasa 

3. Dokumen bahan penyusunan peraturan atau kebijakan terkait pengadaan 
barang/jasa 

4. Dokumen bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan 
barang/jasa kepada KPA 



5. Dokumen hasil pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis terkait 
pengadaan barang/jasa 

6. Dokumen bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pengadaan 
barang/jasa. 

7. Dokumen rencana program tahunan sesuai dengan rencana strategis 
8. Laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai dengan 

prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 

Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana memiliki 
Pengetahuan (yang diperoleh melalui program pendidikan sarjana atau yang 
setara dalam pengalaman, pelatihan, atau belajar sendiri) dasar tentang 
prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan profesional atau pekerjaan 
administratif, dan keterampilan dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk 
melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur dasar. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana menggunakan 
inisiatif dalam melaksanakan tugas yang berulang secara mandiri tanpa 
instruksi spesifik, tapi melaporkan deviasi, masalah, dan situasi yang tidak 
lazim yang tidak dicakup dalam instruksi kepada penyelia untuk membuat 
keputusan atau meminta bantuan.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana memiliki pedoman 
terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan 
kepada pegawai. Pegawai harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan 
harus disetujui oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana memiliki pekerjaan 
tugas-tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung. Tindakan yang 
akan diambil oleh penyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana yang 
harus dibuat sudah dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana memiliki pekerjaan 
yang meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan 
merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang 
lebih has. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasaranan memiliki 
hubungan dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit 
organisasi. Pegawai yang dihubungi biasanya berbeda dalam fungsi, misi, dan 
jenis kerja, antara lain perwakilan dari berbagai tingkat dalam suatu lembaga, 
seperti kantor pusat, kantor regional, kantor distrik atau kantor lapangan atau 
kantor pelaksana lainnya. 



 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan pada jabatan Penyusun Rencana Pengadaan Sarana 
dan Prasarana adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan 
fakta atau informasi tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta 
atau informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang 
sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan pekerjaan Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan 
Prasarana sifatnya umum dan rutin yang dilakukan di ruang kerja. 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 
Nama Jabatan : Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 

25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 
25 

  
Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 

25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 

25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 

10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 

20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 

5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 

5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
 
Nama Jabatan : Perancang Grafis 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan perancangan dan editing terhadap logo, tata letak brosur, buku, 
majalah, dan tabloid sesuai dengan kebutuhan publikasi BSSN. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan identifikasi terhadap suatu permasalahan 
2. Melakukan pengumpulan data suatu kasus atau tema tertentu 
3. Membuat rumusan kerja desain grafis yang berorientasi pada pengumpulan 

data untuk keperluan publikasi BSSN 
4. Membuat layout dengan menggunakan elemen-elemen desain 
5. Mengedit foto untuk dimuat pada media publikasi 
6. Membuat rancangan logo 
7. Membuat rancangan tata letak brosur 
8. Merancang buku, majalah, dan tabloid 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Kesesuaian rancangan logo yang dibuat dengan tema publikasi 
2. Kesesuaian rancangan tata letak brosur dengan tema publikasi 
3. Kesesuaian rancangan tabloid dengan tema publikasi 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Permasalahan atau tema 
2. Kumpulan data 
3. Rumusan kerja rancangan grafis 
4. Layout grafis 
5. Foto siap dimuat pada media publik 
6. Rancangan logo 
7. Rancangan tata letak brosur 
8. Rancangan buku, majalah, dan tabloid 

 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengawasan Penyelia (F1-5 = 750) 

Perancang Grafis memiliki pengetahuan tentang sejumlah peraturan, 
prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang 
luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling 
berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam masalah yang muncul 
sebagai Perancang Grafis. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Perancang Grafis bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan 
penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik 
dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 



C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 
Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 

yang diberikan kepada Perancang Grafis. Perancang Grafis harus patuh dan 
taat pada pedoman, penyimpangan atau inovasi yang dilakukan harus disetujui 
oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Perancang Grafis terdiri dari tugas yang mencakup langkah, 
proses, atau metode yang berhubungan.Tindakan yang diambil atau respons 
yang dibuat Perancang Grafis berbeda tergantung pada sumber informasi, cara 
mendapatkan informasi, atau perbedaan sifat faktual lainnya.Tindakan yang 
akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. Pekerjaan 
Perancang Grafis secara cepat dapat dikuasai. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Perancang Grafis meliputi pekerjaan tertentu yang bersifat rutin 
dengan beberapa prosedur yang terpisah. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Perancang Grafis dengan pegawai di unit organisasi, kantor, 
proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Perancang Grafis adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Perancang Grafis adalah menetap. Pegawai dapat duduk 
dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin 
kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti 
kertas, buku atau bagian yang kecil, atau mengendarai mobil. Tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Perancang Grafis tidak memiliki resiko yang berbahaya dalam 
pelaksanaan tugasnya. 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 
Nama Jabatan : Perancang Grafis 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 

25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 
25 

  
Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 

25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 

25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 

10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 

20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 

5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 

5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Perespon Insiden Keamanan Siber 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden 
keamanan siber 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Membuat rencana kerja perespon insiden siber dengan mempelajari 

pedoman dan petunjuk untuk mengetahui metoda dan teknik analisis dan 
penyajian data yang dibutuhkan 

2. Menyusun rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber 
3. Melakukan dokumentasi pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan 

insiden siber 
4. Menyiapkan hasil analisis metode penanggulangan dan pemulihan 

terhadap Insiden Keamanan Siber 
5. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas analisis dan penyajian  data 

penanggulangan dan pemulihan insiden siber 
6. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. ketepatan dan kevalidan hasil penanggulangan dan pemulihan terhadap 

insiden keamanan siber 
2. ketepatan dan kevalidan dalam menyusun laporan kegiatan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Rencana kerja analisasi perespon insiden keamanan siber dan sandi 
2. rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber 
3. dokumentasi pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber 
4. hasil analisis metode penanggulangan dan pemulihan terhadap Insiden 

Keamanan Siber 
5. dokumen bahan laporan pelaksanaan tugas analisis dan penyajian  data 

penanggulangan dan pemulihan insiden siber 
6. dokumen rencana program tahunan sesuai dengan rencana strategis 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-5 = 750) 
Perespon Insiden Keamanan Siber memiliki pengetahuan (yang diperoleh 
melalui program pendidikan sarjana atau yang setara dalam pengalaman, 
pelatihan, atau belajar sendiri) dasar tentang prinsip, konsep, dan metodologi 
pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif, dan keterampilan dalam 
penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, atau 
prosedur dasar. 



B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Perespon Insiden Keamanan Siber bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi 
dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak 
spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Perespon Insiden Keamanan Siber memiliki pedoman terperinci dan khusus, 
yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai.  
Perespon Insiden Keamanan Siber harus patuh dan taat pada pedoman, 
penyimpangan harus disetujui oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Perespon Insiden Keamanan Siber Pekerjaan memiliki tugas-tugas yang jelas 
dan berhubungan secara langsung.Tindakan yang akan diambil atau respons 
yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Perespon Insiden Keamanan Siber memiliki Tugas meliputi pekerjaan tertentu 
bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah.Hasil kerja dan jasa 
yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai 
sedikit dampak di luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Perespon Insiden Keamanan Siber memiliki hubungan dengan pegawai di unit 
organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 
Hubungan dengan anggota masyarakat luas di dalam situasi yang tertentu, 
antara lain, tujuan hubungan dan dengan siapa berhubungan relatif jelas 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Perespon Insiden Keamanan Siber memiliki hubungan untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
 

H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Perespon Insiden Keamanan Siber tidak memiliki persyaratan fisik khusus 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin 
kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti 
kertas, buku atau bagian yang kecil; atau mengendarai mobil. Tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Perepon Insiden Keamanan Siber bekerja dalam lingkungan membawa resiko 
dan ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan tindakan pencegahan 
keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang rapat dan 
pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan umum, antara lain 
penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari licin 
dan jatuh, pengamatan peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas. Situasi kerja 
cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi. 



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Perespon Insiden Keamanan Siber 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

750 

  

Tingkat faktor  1- 5 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 890 

  

  

Kelas Jabatan 7   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Penanggulangan 

dan Pemulihan 
 

ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 

 (Asep Chaerudin, M.A.S.S.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengawas Kemahasiswaan 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi penghimpunan, pengoplahan dan penyajian 
data kemahasiswaan, pengawasan kegiatan kemahasiswaan, evaluasi dan 
konsultasi permasalahan kemahasiswaan, menjadi agen perubahan dalam 
pembinaan kemahasiswaan, dan perencanaan progran kemahasiswaan sesuai 
perosdur dan peraturan yang berlaku 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menerima dan menginventarisasi data kemahasiswaan sesuai prosedur 

untuk diproses lebih lanjut 
2. Mengklasifikasikan data kemahasiswaan sesuai prosedur untuk kelancaran 

pelaksanaan pengawasan kemahasiswaan 
3. Mengidentifikasi data  kemahasiswaan sesuai prosedur dalam rangka 

pelaksanaan pengawasan kemahasiswaan 
4. Mengawasi kegiatan kemahasiswaan sesuai prosedur dalam rangka 

tercapainya sasaran yang diharapkan 
5. Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan kemahasiswaan 

yang timbul dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur 
6. Menyiapkan bahan rencana program tahunan demi mendukung tugas 

pokok dan fungsi unit kerja 
7. Melaksanakan implementasi 5R demi peningkatan efektifitas dan efisiensi 

kerja organisasi 
8. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 

9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian dan keefektifan kegiatan pengawasan kemahasiswaan 
2. Ketelitian melakukan rekapitulasi data kemahasiswaan 
3. Ketelitian melakukan rekapitulasi dan rangkungan laporan pengawasan 

kemahasiswaan setiap bulan 
4. Ketepatan penyusunan dokumen dan pemberian rekomendasi terkait 

penghargaan dan sanksi terhadap mahasiswa 
5. Menjadi/membantu agen perubahan dalam implementasi 5R 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

 1. Daftar inventarisasi data kemahasiswaan 
 2. Daftar klasifikasi data kemahasiswaan 
 3. Laporan identifikasi data kemahasiswaan 



 4. Laporan hasil pengawasan kegiatan mahasiswa 
 5. Laporan evaluasi dan konsultasi permasalahan mahasiswa 
 6. Bahan rencana program tahunan 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pengawas kemahasiswaan dalam melakukan pekerjaannya membutuhkan 
pengetahuan tentang sejumiah peraturan, prosedur, atau operasi, yang 
membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang luas untuk melaksanakan 
berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling berhubungan, dan 
menyelesaikan berbagai macam masalah 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pada Jabatan pengawas kemahasiswaan, penyelia membuat tugas tertentu 
disertai dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan spesifik kepada jabatan ini. 
Pengawas kemahasiswaan bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan 
penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik 
dicakup di dalam instruksi atau pedoman. Pekerjaan diawasi dengan teliti. 
Untuk beberapa jabatan, pengawasan berdasarkan sifat pekerjaan itu sendiri; 
untuk jabatan yang lain, pekerjaan diawasi sebagaimana pekerjaan itu 
dilaksanakan. Dalam situasi tertentu,penyelia melakukan peninjauan 
pekerjaan, termasuk pengecekan untuk tujuan keakuratan, kecukupan, dan 
ketaatan pada instruksi dan prosedur yang ditetapkan. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pada jabatan pengawas kemahasiswaan memerlukan pedoman terperinci dan 
khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada 
pegawai. Pegawai harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus 
disetujui oleh penyelia.. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pada jabatan pengawas kemahasiswaan, Pekerjaan terdiri dari tugas yang 
mencakup langkah, proses, atau metode yang berhubungan dengan bantuan 
hukum. Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai 
macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan 
dan perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali. 
Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat adalah berbeda tergantung 
pada sumber informasi, cara mendapatkan informasi (transaksi), atau 
perbedaan sifat faktual lainnya. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pada jabatan Pengawas Kemahasiswaan , Tugas meliputi pekerjaan tertentu 
bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah. Hasil kerja dan jasa 
yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai 
sedikit dampak di luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

pada Jabatan Pengawas kemahasiswaan, Hubungan dilakukan dengan 
pegawai di unit organisasi di dalam unit pendukung  

 



G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
pada Jabatan Pengawas Kemahasiswaan, Tujuan hubungan adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis terkait 
keamanan lingkungan kantor. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pada Jabatan Pengawas Kemahasiswaan Tidak ada persyaratan fisik khusus 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pada Jabatan Pengawas kemahasiswaan, lingkungan pekerjaan tidak ada 
resiko siginifikan yang terjadi pemangku jabatan. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengawas Kemahasiswaan 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 

  

  

Kelas Jabatan 6   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua STSN 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Hendrini, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengawas Sarana dan Prasarana 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan dan penelaahan dokumen serta 
pengawasan di bidang sarana dan prasarana berdasarkan pedoman yang berlaku 
sebagai fungsi kontrol dalam pemeliharaan sarana dan prasarana 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menerima dan mengelola dokumen-dokumen mengenai sarana dan 

prasarana kantor sebagai bahan dalam pengawasan sarana dan prasarana 
kantor 

2. Melakukan penelaahan dokumen-dokumen mengenai sarana dan 
prasarana sebagai data dukung dalam melakukan pengawasan sarana dan 
prasarana kantor 

3. Mengawasi sarana dan prasarana kantor berdasarkan dokumen-dokumen 
yang dimiliki secara berkala sebagai bentuk kontrol dalam pemeliharaan 
sarana dan prasarana 

4. Memberikan laporan atas kerusakan, kehilangan dan atau ketidaksesuaian 
sarana dan prasarana yang ditemukan pada saat melakukan pengawasan 
kepada atasan 

5. Melakukan pengawasan dalam penambahan, perbaikan, penggantian 
dan/atau pemusnahan sarana dan prasarana kantor untuk dijadikan bahan 
laporan dalam inventarisasi dokumen-dokumen sarana dan prasarana 

6. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

7. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan hasil penelaahan dokumen mengenai sarana dan prasarana 
2. Keakuratan laporan kerusakan, kehilangan dan/atau ketidaksesuaian 

sarana dan prasarana 
3. Kualitas laporan hasil pelaksanaan tugas 
4. Kesesuaian bahan rencana program tahunan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen-dokumen mengenai sarana dan prasarana kantor 
2. Data hasil penelaahan dokumen-dokumen mengenai sarana dan 

prasarana 
3. Sarana dan prasarana kantor termonitor 
4. Kerusakan, kehilangan dan atau ketidaksesuaian sarana dan prasarana 

tercatat dan diketahui atasan 



5. Penambahan, perbaikan, penggantian dan/atau pemusnahan sarana dan 
prasarana termonitor 

 6. Laporan hasil pelaksanaan tugas 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pengawas Sarana dan Prasarana dalam melakukan pekerjaannya 
membutuhkan pengetahuan tentang sejumiah peraturan, prosedur, atau 
operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang luas untuk 
melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling berhubungan, 
dan menyelesaikan berbagai macam masalah 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pada Jabatan Pengawas Sarana dan Prasarana, penyelia membuat tugas 
tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan spesifik kepada 
jabatan ini. Pengawas Sarana dan Prasarana bekerja sesuai instruksi dan 
berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 
Pekerjaan diawasi dengan teliti. Untuk beberapa jabatan, pengawasan 
berdasarkan sifat pekerjaan itu sendiri; untuk jabatan yang lain, pekerjaan 
diawasi sebagaimana pekerjaan itu dilaksanakan. Dalam situasi 
tertentu,penyelia melakukan peninjauan pekerjaan, termasuk pengecekan 
untuk tujuan keakuratan, kecukupan, dan ketaatan pada instruksi dan prosedur 
yang ditetapkan. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pada jabatan Pengawas Sarana dan Prasarana memerlukan pedoman 
terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan 
kepada pegawai. Pegawai harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan 
harus disetujui oleh penyelia.. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pada jabatan Pengawas Sarana dan Prasarana, Pekerjaan terdiri dari tugas 
yang mencakup langkah, proses, atau metode yang berhubungan dengan 
bantuan hukum. Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, mencakup 
berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali 
keberadaan dan perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah 
dapat dikenali. Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat adalah 
berbeda tergantung pada sumber informasi, cara mendapatkan informasi 
(transaksi), atau perbedaan sifat faktual lainnya. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pada jabatan Pengawas Sarana dan Prasarana , Tugas meliputi pekerjaan 
tertentu bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah. Hasil kerja dan 
jasa yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai 
sedikit dampak di luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

pada Jabatan Pengawas Sarana dan Prasarana, Hubungan dilakukan dengan 
pegawai di unit organisasi di dalam unit pendukung  



G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
pada Jabatan Pengawas Sarana dan Prasarana, Tujuan hubungan adalah 
untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi 
tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi 
bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis 
terkait keamanan lingkungan kantor. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pada Jabatan Pengawas Sarana dan Prasarana Tidak ada persyaratan fisik 
khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pada Jabatan Pengawas Sarana dan Prasarana, lingkungan pekerjaan tidak 
ada resiko siginifikan yang terjadi pemangku jabatan. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengawas Sarana dan Prasarana 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 

  

  

Kelas Jabatan 6   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Akuntabilitas 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan dan penelaahan dokumen serta 
pengawasan di bidang sarana dan prasarana berdasarkan pedoman yang berlaku 
sebagai fungsi kontrol dalam pemeliharaan sarana dan prasarana 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun laporan kinerja BSSN 
2. Melakukan koordinasi dan asistensi penyusunan laporan kinerja Unit Kerja 

BSSN 
3. Melakukan koordinasi dan asistensi penyusunan perjanjian kinerja Unit 

kerja BSSN 
4. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi sesuai permintaan instansi atau 

K/L terkait untuk Unit Kerja BSSN 
5. Menyusun laporan capaian kinerja dan melakukan monitoring dan evaluasi 

kinerja Unit Kerja BSSN melalui aplikasi kinerja sebagai rekomendasi untuk 
kebutuhan pimpinan dan perencanaan program dan anggaran tahun 
mendatang 

6. Menyiapkan bahan masukan pada penyusunan Renstra, Renja, RKT, 
Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L),  dan 
bahan masukan Rapat Kerja dengan DPR-RI untuk Unit Kerja BSSN 

7. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 
rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan ketepatan laporan kinerja BSSN 
2. Keterwujudan koordinasi dan asistensi penyusunan laporan kinerja 
3. Keterwujudan koordinasi dan asistensi penyusunan perjanjian kinerja 
4. Keakuratan dan ketepatan pada laporan monitoring dan evaluasi 
5. Keakuratan laporan capaian kinerja dan kelancaran pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi kinerja unit kerja 
6. Keakuratan bahan masukan pada penyusunan Renstra, Renja, RKT, 

Rencana Kegiatan, RKA-K/L, dan rapat kerja dengan DPR-RI 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan kinerja BSSN 
2. Hasil koordinasi dan asistensi penyusunan laporan kinerja Unit Kerja 

BSSN 
3. Hasil koordinasi dan asistensi penyusunan perjanjian kinerja Unit Kerja 

BSSN 



4. Laporan monitoring dan evaluasi 
5. Laporan capaian kinerja dan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja 

Unit Kerja BSSN 
6. Bahan masukan pada penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, dan 

Rapat Kerja dengan DPR untuk Unit Kerja BSSN 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pengelola Akuntabilitas dalam melakukan pekerjaannya membutuhkan 
pengetahuan tentang sejumiah peraturan, prosedur, atau operasi, yang 
membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang luas untuk melaksanakan 
berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling berhubungan, dan 
menyelesaikan berbagai macam masalah 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pada Jabatan Pengelola Akuntabilitas, penyelia membuat tugas tertentu 
disertai dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan spesifik kepada jabatan ini. 
Pengelola Akuntabilitas bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan 
penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik 
dicakup di dalam instruksi atau pedoman. Pekerjaan diawasi dengan teliti. 
Untuk beberapa jabatan, pengawasan berdasarkan sifat pekerjaan itu sendiri; 
untuk jabatan yang lain, pekerjaan diawasi sebagaimana pekerjaan itu 
dilaksanakan. Dalam situasi tertentu,penyelia melakukan peninjauan 
pekerjaan, termasuk pengecekan untuk tujuan keakuratan, kecukupan, dan 
ketaatan pada instruksi dan prosedur yang ditetapkan. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pada jabatan Pengelola Akuntabilitas memerlukan pedoman terperinci dan 
khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada 
pegawai. Pegawai harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus 
disetujui oleh penyelia.. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pada jabatan Pengelola Akuntabilitas, Pekerjaan terdiri dari tugas yang 
mencakup langkah, proses, atau metode yang berhubungan dengan bantuan 
hukum. Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai 
macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan 
dan perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali.  

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pada jabatan Pengelola Akuntabilitas, Tugas meliputi pekerjaan tertentu 
bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah. Hasil kerja dan jasa 
yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai 
sedikit dampak di luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

pada Jabatan Pengelola Akuntabilitas, Hubungan dilakukan dengan pegawai 
di unit organisasi di dalam unit pendukung  

 
 



G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
pada Jabatan Pengelola Akuntabilitas, Tujuan hubungan adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis terkait 
keamanan lingkungan kantor. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pada Jabatan Pengelola Akuntabilitas Tidak ada persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pada Jabatan Pengelola Akuntabilitas, lingkungan pekerjaan tidak ada resiko 
siginifikan yang terjadi pemangku jabatan. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Akuntabilitas 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 

  

  

Kelas Jabatan 6   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Anggaran 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan 
penyusunan laporan di bidang anggaran berdasarkan pedoman pengelolaan 
anggaran untuk mendukung proses bisnis organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan bahan dan alat perlengkapan pengelolaan anggaran sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku demi lancarnya pelaksanaan 
pengelolaan anggaran 

2. Memantau pengelolaan anggaran yang telah, sedang dan akan 
dilaksanakan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana awal 

3. Mengendalikan program kerja pengelolaan anggaran sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan 
dalam pelaksanaan 

4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan/atau instansi lain dalam 
kegiatan pengelolaan anggaran agar kegiatannya dapat terlaksana dengan 
baik dan optimal 

5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

6. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1.Ketepatan dalam penyusunan bahan dan alat perlengkapan 

pengelolaan anggaran 
2.Kevalidan data hasil pemantauan pengelolaan anggaran 
3.Ketepatan dalam melakukan koordinasi terkait kegiatan pengelolaan 

anggaran 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan dan alat perlengkapan pengelolaan anggaran siap digunakan 
2. Data hasil pemantauan pengelolaan anggaran yang telah, sedang dan 

akan dilaksanakan 
3. Terkendalinya program kerja pengelolaan anggaran 
4. Terkoordinirnya kegiatan pengelolaan anggaran 
5. Laporan hasil pelaksanaan tugas 
6. Bahan rencana program tahunan siap digunakan 

 
 
 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pengelola Anggaran dalam melakukan pekerjaannya membutuhkan 
pengetahuan tentang sejumiah peraturan, prosedur, atau operasi, yang 
membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang luas untuk melaksanakan 
berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling berhubungan, dan 
menyelesaikan berbagai macam masalah 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pada Jabatan Pengelola Anggaran, penyelia membuat tugas tertentu disertai 
dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan spesifik kepada jabatan ini. 
Pengelola Anggaran bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan 
penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik 
dicakup di dalam instruksi atau pedoman. Pekerjaan diawasi dengan teliti. 
Untuk beberapa jabatan, pengawasan berdasarkan sifat pekerjaan itu sendiri; 
untuk jabatan yang lain, pekerjaan diawasi sebagaimana pekerjaan itu 
dilaksanakan. Dalam situasi tertentu,penyelia melakukan peninjauan 
pekerjaan, termasuk pengecekan untuk tujuan keakuratan, kecukupan, dan 
ketaatan pada instruksi dan prosedur yang ditetapkan. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pada jabatan Pengelola Anggaran memerlukan pedoman terperinci dan 
khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada 
pegawai. Pegawai harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus 
disetujui oleh penyelia.. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pada jabatan Pengelola Anggaran, Pekerjaan terdiri dari tugas yang mencakup 
langkah, proses, atau metode yang berhubungan dengan bantuan hukum. 
Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam 
pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan 
perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali.  

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pada jabatan Pengelola Anggaran, Tugas meliputi pekerjaan tertentu bersifat 
rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah. Hasil kerja dan jasa yang 
diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai sedikit 
dampak di luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

pada Jabatan Pengelola Anggaran, Hubungan dilakukan dengan pegawai di 
unit organisasi di dalam unit pendukung  

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

pada Jabatan Pengelola Anggaran, Tujuan hubungan adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis terkait 
keamanan lingkungan kantor. 

 



H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pada Jabatan Pengelola Anggaran Tidak ada persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pada Jabatan Pengelola Anggaran, lingkungan pekerjaan tidak ada resiko 
siginifikan yang terjadi pemangku jabatan. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Anggaran 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 

  

  

Kelas Jabatan 6   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Asrama 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan 
penyusunan laporan di bidang anggaran berdasarkan pedoman pengelolaan 
anggaran untuk mendukung proses bisnis organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan bahan dan alat perlengkapan pengelolaan anggaran sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku demi lancarnya pelaksanaan 
pengelolaan anggaran 

2. Memantau pengelolaan anggaran yang telah, sedang dan akan 
dilaksanakan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana awal 

3. Mengendalikan program kerja pengelolaan anggaran sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan 
dalam pelaksanaan 

4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan/atau instansi lain dalam 
kegiatan pengelolaan anggaran agar kegiatannya dapat terlaksana dengan 
baik dan optimal 

5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

6. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1.Ketepatan dalam penyusunan bahan dan alat perlengkapan 

pengelolaan anggaran 
2.Kevalidan data hasil pemantauan pengelolaan anggaran 
3.Ketepatan dalam melakukan koordinasi terkait kegiatan pengelolaan 

anggaran 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan dan alat perlengkapan pengelolaan anggaran siap digunakan 
2. Data hasil pemantauan pengelolaan anggaran yang telah, sedang dan 

akan dilaksanakan 
3. Terkendalinya program kerja pengelolaan anggaran 
4. Terkoordinirnya kegiatan pengelolaan anggaran 
5. Laporan hasil pelaksanaan tugas 
6. Bahan rencana program tahunan siap digunakan 

 
 
 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pengelola Anggaran dalam melakukan pekerjaannya membutuhkan 
pengetahuan tentang sejumiah peraturan, prosedur, atau operasi, yang 
membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang luas untuk melaksanakan 
berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling berhubungan, dan 
menyelesaikan berbagai macam masalah 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pada Jabatan Pengelola Anggaran, penyelia membuat tugas tertentu disertai 
dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan spesifik kepada jabatan ini. 
Pengelola Anggaran bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan 
penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik 
dicakup di dalam instruksi atau pedoman. Pekerjaan diawasi dengan teliti. 
Untuk beberapa jabatan, pengawasan berdasarkan sifat pekerjaan itu sendiri; 
untuk jabatan yang lain, pekerjaan diawasi sebagaimana pekerjaan itu 
dilaksanakan. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pada jabatan Pengelola Anggaran memerlukan pedoman terperinci dan 
khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada 
pegawai. Pegawai harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus 
disetujui oleh penyelia.. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pada jabatan Pengelola Anggaran, Pekerjaan terdiri dari tugas yang mencakup 
langkah, proses, atau metode yang berhubungan dengan bantuan hukum. 
Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam 
pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan 
perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali. 
Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat adalah berbeda tergantung 
pada sumber informasi, cara mendapatkan informasi (transaksi), atau 
perbedaan sifat faktual lainnya. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pada jabatan Pengelola Anggaran, Tugas meliputi pekerjaan tertentu bersifat 
rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah. Hasil kerja dan jasa yang 
diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai sedikit 
dampak di luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

pada Jabatan Pengelola Anggaran, Hubungan dilakukan dengan pegawai di 
unit organisasi di dalam unit pendukung  

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

pada Jabatan Pengelola Anggaran, Tujuan hubungan adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis terkait 
keamanan lingkungan kantor. 



 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pada Jabatan Pengelola Anggaran Tidak ada persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pada Jabatan Pengelola Anggaran, lingkungan pekerjaan tidak ada resiko 
siginifikan yang terjadi pemangku jabatan. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Anggaran 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 

  

  

Kelas Jabatan 6   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dan data dalam rangka 
penyiapan penyusunan rancangan, evaluasi dan pengkajian rencana kegiatan 
akademik dan pengajaran 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyelesaian tugas rencana kegiatan 

akademik dan pengajaran 
2. Menyimpan data rencana kegiatan akademik dan pengajaran 
3. Melakukan tabulasi dan rekapitulasi data pelaksanaan kegiatan dalam 

rangka penyiapan penyusunan rancangan, evaluasi dan pengkajian 
kegiatan rencana kegiatan akademik dan pengajaran 

4. Mencatat dan mencatat data yang berkaitan dengan bahan pelaksanaan 
rencana kegiatan akademik dan pengajaran 

5. Menghimpun laporan, pustaka, pedoman dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka 
penyiapan penyusunan rancangan, evaluasi dan pengkajian rencana 
kegiatan akademik dan pengajaran 

6. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 
rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kebenaran dan ketepatan dalam pengumpulan data dan informasi yang 

diperlukan dalam rencana kegiatan 
2. Kebenaran dan ketepatan waktu pelaksanaan rencana kegiatan akademik 

dan pengajaran 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Terkumpulnya bahan dalam rangka penyelesaian tugas rencana kegiatan 

akademik dan pengajaran 
2. Tersimpan dan terpeliharanya data rencana kegiatan akademik dan 

pengajaran 
3. Tersusunnya tabulasi dan rekapitulasi data pelaksanaan kegiatan dalam 

rangka penyiapan penyusunan rancangan, evaluasi dan pengkajian kegiatan 
rencana kegiatan akademik dan pengajaran 

4. Tersedianya data yang berkaitan dengan bahan pelaksanaan rencana 
kegiatan akademik dan pengajaran 

5. Tersedianya dokumen kumpulan laporan, pustaka, pedoman dan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dalam 
rangka penyiapan penyusunan rancangan, evaluasi dan pengkajian rencana 
kegiatan akademik dan pengajaran 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran memerlukan Pengetahuan 
tentang sejumiah peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan 
pelatihan dan pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan 
yang tidak standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai 
macam masalah 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran bekerja sesuai instruksi dan 
berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 
yang diberikan kepada Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran . 
Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran harus patuh dan taat pada 
pedoman, penyimpangan harus disetujui oleh penyelia 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran terdiri dari tugas yang 
mencakup langkah, proses, atau metode yang berhubungan 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran meliputi pekerjaan tertentu 
bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah. Dengan hasil kerja dan 
jasa yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai 
sedikit dampak di luar unit organisasi langsung 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran memiliki hubungan dengan unit 
organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
pekerjaan Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran memiliki resiko pekerjaan fisik 
yang kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 

  

  

Kelas Jabatan 6   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua STSN 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Hendrini, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Bahan Perencanaan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan 
penyusunan laporan di bidang perencanaan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kerja (Renja) Unit Kerja BSSN 
2. Menyiapkan bahan pembahasan program kerja dan anggaran dengan Mitra 

Komisi di DPR-RI dalam rangka persetujuan dan penetapan program dan 
anggaran BSSN 

3. Menyusun RKA BSSN sesuai dengan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran 
(sementara) dan Pagu Alokasi Anggaran (definitif) untuk Unit Kerja BSSN 

4. Menyiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan Renstra, RKT, 
Renja, Perjanjian Kinerja Unit Kerja BSSN 

5. Melakukan penelitian dan pembahasan program kerja dan anggaran Unit 
Kerja BSSN bersama dengan APIP dan Bagian Keuangan 

6. Memroses data sehingga terbentuk konsep DIPA untuk Badan Siber dan 
Sandi Negara 

7. Menguraikan DIPA yang telah disahkan untuk disusun ulang menjadi RKT 
sesuai dengan unit kerja pengusul 

8. Melakukan pemrosesan ulang terhadap bahan penyusunan program jika 
dalam pelaksanaannya mengalami kendala sehingga perlu diadakan revisi 

9. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 
rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

10. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1.Kelancaran penyusunan Renstra, RKT, dan Renja Unit Kerja BSSN 
2.Keakuratan dan ketepatan bahan pembahasan program kerja dan 

anggaran 
3.Kesesuaian RKA BSSN dengan pagu 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Hasil koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja 
Tahunan (RKT), dan Rencana Kerja (Renja) Unit Kerja BSSN 

2. Bahan pembahasan program kerja dan anggaran 
3. Data RKA BSSN 
4. Bahan masukan dalam rangka penyusunan Renstra, RKT, Renja, Perjanjian 

Kinerja Unit Kerja BSSN 



5. Data hasil penelitian dan pembahasan program kerja dan anggaran Unit 
Kerja BSSN 

6. Hasil pemrosesan data berbentuk DIPA BSSN 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pengelola Bahan Perencanaan memiliki pengetahuan tentang sejumiah 
peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak 
standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pada jabatan Pengelola Bahan Perencanaan, untuk tugas sejenis dan 
berulang, membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, 
terperinci, dan spesifik. Pengelola bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi 
dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak 
spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pengelola Bahan Perencanaan menggunakan pedoman terperinci dan khusus, 
yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pengelola Bahan Perencanaan memiliki pekerjaan yang terdiri dari tugas-tugas 
yang jelas dan berhubungan secara langsung. Tindakan yang akan diambil 
atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaaan Pengelola Bahan Perencanaan meliputi pelaksanaan peraturan, 
regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau 
proyek dengan ruang lingkup yang lebih khas. Hasil kerja Pengelola 
mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau 
pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pengelola Bahan Perencanaan memiliki hubungan dengan pegawai di unit 
organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung  

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Pengelola Bahan Perencanaan adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pengelola Bahan Perencanaan tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
 



I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 
Pengelola Bahan Perencanaan memiliki resiko pekerjaan dan 
ketidaknyamanan yang kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Bahan Perencanaan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Bantuan Hukum 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengumpulan, pengolahan,dan pelaporan data terkait bantuan hukum 
dan pembinaan kesadaran hukum bagi pegawai maupun organisasi BSSN sesuai 
prosedur yang berlaku 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan bahan pelindungan hukum terkait perkara hukum bagi pegawai 

dan organisasi BSSN untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
2. Melakukan kegiatan pengumpulan data terkait bantuan hukum sesuai 

dengan petunjuk untuk mendapatakan data yang akurat 
3. Mengolah data terkait bantuan hukum berdasarkan hasil pengumpulan 

untuk ditindaklanjuti 
4. Menerima dan meneliti kebenaran data terkait bantuan hukum berdasarkan 

bahan yang masuk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan yang akan diprioritaskan 

5. Menyampaikan hasil olahan data terkait bantuan hukum kepada atasan 
untuk dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan 

6. Mengelola sistem informasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum 
(JDIH) BSSN 

7. Mengumpulkan dan mengolah data terkait pembinaan kesadaran hukum 
untuk pegawai BSSN 

8. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 
rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian dan kevalidan data terkait bantuan hukum bagi pegawai 

BSSN 
2. Kelengkapan data dan kelancaran akses JDIH BSSN 
3. Kesesuaian dan kevalidan data terkait bantuan hukum bagi pegawai 

SSN 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Bahan pelindungan hukum terkait perkara hukum bagi pegawai dan 

organisasi BSSN 
2. Data terkait bantuan hukum sesuai dengan petunjuk untuk mendapatakan 

data yang akurat 
3. Hasil pengolahan data terkait bantuan hukum berdasarkan hasil 

pengumpulan untuk ditindaklanjuti 



4. Kebenaran data terkait bantuan hukum 
5. Laporan hasil olahan data terkait bantuan hukum 
6. Laporan pengelolaan sistem informasi jaringan dokumentasi dan informasi 

hukum (JDIH) BSSN 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pengelola Bantuan Hukum memiliki pengetahuan tentang sejumiah peraturan, 
prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang 
luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling 
berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam masalah 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pada jabatan Pengelola Bantuan Hukum, untuk tugas sejenis dan berulang, 
membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan 
spesifik. Pengelola bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia 
sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup 
di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pengelola Bantuan Hukum menggunakan pedoman terperinci dan khusus, 
yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pengelola Bantuan Hukum memiliki pekerjaan yang terdiri dari tugas-tugas 
yang jelas dan berhubungan secara langsung. Tindakan yang akan diambil 
atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 25) 

Pekerjaaan Pengelola Bantuan Hukum meliputi pelaksanaan peraturan, 
regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau 
proyek dengan ruang lingkup yang lebih khas. Hasil kerja Pengelola 
mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau 
pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pengelola Bantuan Hukum memiliki hubungan dengan pegawai di unit 
organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung  

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Pengelola Bantuan Hukum adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pengelola Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
 



I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 
Pengelola Bantuan Hukum memiliki resiko pekerjaan dan ketidaknyamanan 
yang kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Bantuan Hukum 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola BMN 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mengelola BMN dengan cara menyusun rencana kebutuhan, mengendalikan, dan 
mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan di BSSN dapat berjalan 
sesuai dengan yang diinginkan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMN 
2. Melakukan pengelolaan aplikasi BMN BSSN 
3. Menyusun status penggunaan BMN 
4. Menghimpun usulan permintaan BMN 
5. Mengusulkan pengadaan BMN 
6. Melakukan penerimaan, penyiapan, penyimpanan, dan pendistribusian 

BMN 
7. Melakukan pengamanan aspek hukum terhadap aset BMN 
8. Menyusun standar barang dan standar kebutuhan BMN Umum dan Barang 

Persediaan 
9. Melakukan monitoring berita acara serah terima dan pinjam pakai BMN 

Khusus (Palsan dan Siber) 
10. Melakukan pendampingan audit internal dan eksternal terkait laporan BMN 
11. Melaksanakan penyusunan dan pengaturan pengelolaan dan status pinjam 

pakai, pengalihan status penggunaan dan pemanfaatan BMN 
12. Melakukan penilaian BMN 
13.  Melakukan pengusulan penghapusan BMN 
14. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMN 
15. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

16. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMN 
2. Laporan hasil pengelolaan aplikasi 
3. Dokumen status penggunaan BMN 
4. Dokumen usulan permintaan BMN 
5. Dokumen usulan pengadaan BMN 
6. Dokumen penerimaan, penyiapan, penyimpanan, dan pendistribusian 

BMN 
7. Dokumen pengamanan aspek hukum terhadap aset BMN 



8. Dokumen standar barang dan standar kebutuhan BMN Umum dan 
Barang Persediaan 

9. Dokumen monitoring berita acara serah terima dan pinjam pakai BMN 
Khusus (Palsan dan Siber) 

10. Laporan pendampingan audit internal dan eksternal terkait laporan 
BMN 

11. Peraturan pengelolaan dan status pinjam pakai, pengalihan status 
penggunaan dan pemanfaatan BMN 

12. Dokumen hasil penilaian BMN 
13. Laporan daftar usulan penghapusan BMN 
14. Laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMN 
15. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok 
dan fungsi unit kerja 

16. Laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMN 
2. Laporan hasil pengelolaan aplikasi 
3. Dokumen status penggunaan BMN 
4. Dokumen usulan permintaan BMN 
5. Dokumen usulan pengadaan BMN 
6. Dokumen penerimaan, penyiapan, penyimpanan, dan pendistribusian BMN 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pengelola BMN memiliki pengetahuan tentang sejumiah peraturan, prosedur, 
atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang luas untuk 
melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling berhubungan, 
dan menyelesaikan berbagai macam masalah 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pada jabatan Pengelola BMN, untuk tugas sejenis dan berulang, membuat 
tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan spesifik. 
Pengelola bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia 
sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup 
di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pengelola BMN menggunakan pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi 
semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pengelola BMN memiliki pekerjaan yang terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan 
berhubungan secara langsung. Tindakan yang akan diambil atau respons yang 
harus dibuat sudah dapat dilihat. 

 
 



E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 
Pekerjaaan Pengelola BMN meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, atau 
prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek dengan 
ruang lingkup yang lebih khas. Hasil kerja Pengelola mempengaruhi 
keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih 
lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pengelola BMN memiliki hubungan dengan pegawai di unit organisasi, kantor, 
proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung  

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Pengelola BMN adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pengelola BMN tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pengelola BMN memiliki resiko pekerjaan dan ketidaknyamanan yang kecil. 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola BMN 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 

  

  

Kelas Jabatan 6   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Dokumentasi 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan 
penyusunan laporan di bidang dokumentasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan peliputan kegiatan 
2. Melakukan dokumentasi kegiatan 
3. Melaksanakan inventarisasi dan merawat hasil dokumentasi dan audio 

visual 
4. Mengklasifikasikan data yang akan didokumentasikan dari instansi/unit 

kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tertib 
administrasi 

5. Menyimpan dan menggandakan data yang tersimpan dalam media 
penyimpanan elektronik sebagai cadangan data untuk mengantisipasi 
kerusakan dan kehilangan data 

6. Melakukan pencarian dan penampilan kembali data yang diperlukan oleh 
seluruh unit kerja apabila diperlukan 

7. Melakukan editing terhadap hasil kegiatan berupa photo, rekaman audio 
dan rekaman video untuk mencapai hasil yang optimal 

8. Melakukan reproduksi hasil kegiatan sesuai kebutuhan untuk memenuhi 
permintaan pengguna berdasarkan persetujuan pimpinan 

9. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 
rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

10. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keberlangsungan peliputan kegiatan 
2. Keberlangsungan dalam pelaksanaan dokumentasi kegiatan 
3. Kelengkapan dalam inventarisasi dan merawat hasil dokumentasi dan 

audio visual 
4. Kesesuaian dalam pengklasifikasian data yang akan 

didokumentasikan dari instansi/unit kerja dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku 

5. Menjaga keamanan dalam penyimpanan dan penggandaan data yang 
tersimpan dalam media penyimpanan elektronik 

6. Kelancaran dalam pelaksanaan pencarian dan penampilan kembali 
data yang diperlukan 

7. Kelancaran dalam melakukan editing terhadap hasil kegiatan berupa 
photo, rekaman audio dan rekaman video 



8. Kesesuaian dalam melakukan reproduksi hasil kegiatan dengan 
kebutuhan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan peliputan kegiatan 
2. Dokumentasi kegiatan 
3. Laporan inventarisasi dan merawat hasil dokumentasi dan audio visual 
4. Bahan klasifikasi data yang akan didokumentasikan dari instansi/unit kerja 
5. Penggandaan data yang tersimpan dalam media penyimpanan elektronik 
6. Data yang diperlukan oleh unit kerja yang membutuhkan 
7. Hasil editing terhadap hasil kegiatan berupa photo, rekaman audio dan 

rekaman video 
8. Laporan reproduksi hasil kegiatan 
9. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

10. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pengelola Dokumentasi memiliki pengetahuan tentang sejumiah peraturan, 
prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang 
luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling 
berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam masalah 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pada jabatan Pengelola Dokumentasi, untuk tugas sejenis dan berulang, 
membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan 
spesifik. Pengelola bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia 
sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup 
di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pengelola Dokumentasi menggunakan pedoman terperinci dan khusus, yang 
meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pengelola Dokumentasi memiliki pekerjaan yang terdiri dari tugas-tugas yang 
jelas dan berhubungan secara langsung. Tindakan yang akan diambil atau 
respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaaan Pengelola Dokumentasi meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, 
atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek 
dengan ruang lingkup yang lebih khas. Hasil kerja Pengelola mempengaruhi 
keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih 
lanjut. 

 
 



F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 
Pengelola Dokumentasi memiliki hubungan dengan pegawai di unit organisasi, 
kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung  

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Pengelola Dokumentasi adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pengelola Dokumentasi tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pengelola Dokumentasi memiliki resiko pekerjaan dan ketidaknyamanan yang 
kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Dokumentasi 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan 
penyusunan laporan di bidang evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menginventarisasi data penyusunan dan pelaksanaan penggunaan 

anggaran sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut 
2. Mengklasifikasikan data penyusunan dan pelaksanaan penggunaan 

anggaran sesuai prosedur untuk kelancaran penyusunan pelaksanaan 
anggaran dan pengawasan 

3. Mempelajari dan mengidentifikasi data penyusunan dan pelaksanaan 
penggunaan anggaran sesuai prosedur dalam rangka penyusunan 
pelaksanaan anggaran dan pengawasan 

4. Membuat konsep penyusunan anggaran sesuai dengan hasil kajian dan 
prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan 

5. Mengevaluasi proses penyusunan pelaksanaan anggaran sesuai prosedur 
sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran 

6. Mengawasi pelaksanaan penggunaan anggaran sesuai prosedur dalam 
rangka tercapainya sasaran yang diharapkan 

7. Mengevaluasi dan mengonsultasikan permasalahan yang timbul dengan 
pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur agar tercapai sasaran 
yang diharapkan 

8. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 
rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelancaran dalam inventarisasi data penyusunan dan pelaksanaan 

penggunaan anggaran 
2. Kelancaran dalam pengklasifikasian data penyusunan dan 

pelaksanaan penggunaan anggaran 
3. Kesesuaian dalam identifikasi data penyusunan dan pelaksanaan 

penggunaan anggaran dengan prosedur 
4. Kelancaran dalam pembuatan konsep penyusunan anggaran 
5. Keberlangsungan pelaksanaan evaluasi proses penyusunan 

anggaran sesuai prosedur 
6. Kelancaran dalam pengawasan pelaksanaan penggunaan anggaran 

sesuai prosedur 
7. Kelancaran dalam evaluasi dan konsultasi permasalahan yang timbul 

 



III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan inventarisasi data penyusunan dan pelaksanaan penggunaan 

anggaran 
2. Laporan pengklasifikasian data penyusunan dan pelaksanaan penggunaan 

anggaran 
3. Laporan identifikasi data penyusunan dan pelaksanaan penggunaan 

anggaran 
4. Laporan pembuatan konsep penyusunan anggaran 
5. Laporan evaluasi proses penyusunan pelaksanaan anggaran 
6. Laporan pengawasan pelaksanaan penggunaan anggaran 
7. Laporan evaluasi dan konsultasi permasalahan yang timbul 
8. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

9. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pengelola Evaluasi dan Pengawasan memiliki pengetahuan tentang sejumiah 
peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak 
standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pada jabatan Pengelola Evaluasi dan Pengawasan, untuk tugas sejenis dan 
berulang, membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, 
terperinci, dan spesifik. Pengelola bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi 
dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak 
spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pengelola Evaluasi dan Pengawasan menggunakan pedoman terperinci dan 
khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada 
pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pengelola Evaluasi dan Pengawasan memiliki pekerjaan yang terdiri dari 
tugas-tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung. Tindakan yang 
akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaaan Pengelola Evaluasi dan Pengawasan meliputi pelaksanaan 
peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu 
tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih khas. Hasil kerja Pengelola 
mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau 
pelayanan lebih lanjut. 

 
 



F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 
Pengelola Evaluasi dan Pengawasan memiliki hubungan dengan pegawai di 
unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung  

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Pengelola Evaluasi dan Pengawasan adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pengelola Evaluasi dan Pengawasantidak memiliki persyaratan fisik khusus 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pengelola Evaluasi dan Pengawasanmemiliki resiko pekerjaan dan 
ketidaknyamanan yang kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 

  

  

Kelas Jabatan 6   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Informasi Kerjasama 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang 
pengelolaan kerjasama dan informasi kerjasama sesuai prosedur dan ketentuan 
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengelola data kerjasama sesuai dengan pedoman sebagai kendali 

terhadap data 
2. Melakukan dan menyiapkan administrasi kerjasama sebagai pendukung 

pelaksanaan kerjasama 
3. Mengolah data dalam rangka evaluasi, monitoring dan analisis kerjasama 

untuk kelancaran pelaksaaan evaluasi, monitoring dan analisis 
4. Menyiapkan format konsep naskah kerjasama sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran penyusunan naskah kerjasama 
5. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

6. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan kevalidan data kerjasama 
2. Ketepatan dan kelengkapan administrasi kerjasama 
3. Ketepatan dan kevalidan hasil olah data 
4. Ketepatan dan kelengkapan konsep naskah kerjasama 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Data kerjasama 
2. Administrasi kerjasama 
3. Bahan analisis 
4. Format konsep naskah kerjasama 
5. Bahan RKT 
6. Laporan hasil pelaksanaan tugas 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pengelola Informasi Kerjasama memiliki pengetahuan tentang sejumiah 
peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak 
standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah 
 



B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pada jabatan Pengelola Informasi Kerjasama, untuk tugas sejenis dan 
berulang, membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, 
terperinci, dan spesifik. Pengelola bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi 
dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak 
spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pengelola Informasi Kerjasama menggunakan pedoman terperinci dan khusus, 
yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pengelola Informasi Kerjasama memiliki pekerjaan yang terdiri dari tugas-tugas 
yang jelas dan berhubungan secara langsung. Tindakan yang akan diambil 
atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaaan Pengelola Informasi Kerjasama meliputi pelaksanaan peraturan, 
regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau 
proyek dengan ruang lingkup yang lebih khas. Hasil kerja Pengelola 
mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau 
pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pengelola Informasi Kerjasama memiliki hubungan dengan pegawai di unit 
organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung  

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Pengelola Informasi Kerjasama adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pengelola Evaluasi dan Pengawasan tidak memiliki persyaratan fisik khusus 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pengelola Evaluasi dan Pengawasan memiliki resiko pekerjaan dan 
ketidaknyamanan yang kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Informasi Kerjasama 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 

  

  

Kelas Jabatan 6   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Keamanan dan Ketertiban 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengumpulan data, penyusunan, pengelolaan, dan evaluasi sistem 
keamanan dan ketertiban di BSSN sesuai prosedur yang berlaku untuk 
menciptakan suasana aman dan nyaman bagi pegawai BSSN 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengumpulkan bahan dan informasi terkait sistem keamanan dan ketertiban 

lingkungan kantor BSSN 
2. Mengelola sistem keamanan dan ketertiban lingkungan kantor BSSN sesuai 

prosedur yang ada untuk rasa nyaman dan aman bagi pegawai BSSN 
3. Mengelola mekanisme dan sistem kerja guna menjamin keamanan dan 

ketertiban lingkungan kantor melalui penjadwalan tugas piket control room, 
piket keamanan, dan tugas siaga di hari libur 

4. Membuat prosedur K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) untuk 
melindungi kesehatan dan keselamatan kerja pegawai BSSN 

5. Melakukan evalusi kinerja alat deteksi dini keamanan dan keselamatan 
seperti cctv, access control system, hydrant, handy talky, fire detection 
system, dan APAR untuk mengantisipasi resiko kecelakaan dan keamanan 
kantor 

6. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 
rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

7. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keamanan dan ketertiban lingkungan kantor BSSN 
2. kelancaran mekanisme dan sistem kerja 
3. Kelengkapan dan keefektifan prosedur K3 
4. Alat deteksi dini keamanan dan keselamatan berfungsi dengan baik 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Bahan dan informasi terkait sistem keamanan dan ketertiban lingkungan 
kantor BSSN 

2. Laporan hasil pengelolaan sistem keamanan dan ketertiban lingkungan 
kantor BSSN 

3. Laporan pengelolaan mekanisme dan sistem kerja guna menjamin 
keamanan dan ketertiban lingkungan kantor melalui penjadwalan tugas piket 
control room, piket keamanan, dan tugas siaga di hari libur 

4. Prosedur K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) untuk melindungi 
kesehatan dan keselamatan kerja pegawai BSSN 



5. Laporan hasil evauasi kinerja alat deteksi dini keamanan dan keselamatan 
seperti cctv, access control system, hydrant, handy talky, fire detection 
system, dan APAR untuk mengantisipasi resiko kecelakaan dan keamanan 
kantor 

6. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

7. Laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pengelola Keamanan dan Ketertiban memiliki pengetahuan tentang sejumiah 
peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak 
standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pada jabatan Pengelola Keamanan dan Ketertiban, untuk tugas sejenis dan 
berulang, membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, 
terperinci, dan spesifik. Pengelola bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi 
dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak 
spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pengelola Keamanan dan Ketertiban menggunakan pedoman terperinci dan 
khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada 
pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pengelola Keamanan dan Ketertiban memiliki pekerjaan yang terdiri dari tugas-
tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung. Tindakan yang akan 
diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaaan Pengelola Keamanan dan Ketertiban meliputi pelaksanaan 
peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu 
tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih khas. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pengelola Keamanan dan Ketertiban memiliki hubungan dengan pegawai di 
unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung  

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Pengelola Keamanan dan Ketertiban adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 



H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pengelola Keamanan dan Ketertiban tidak memiliki persyaratan fisik khusus 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pengelola Keamanan dan Ketertiban memiliki resiko pekerjaan dan 
ketidaknyamanan yang kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Keamanan dan Ketertiban 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 

  

  

Kelas Jabatan 6   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Kemahasiswaan/Alumni 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan 
penyusunan laporan di bidang kemahasiswaan/ alumni 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan bahan rancangan kegiatan pembinaan pengasuhan 

mahasiswa sesuai dengan pedoman pengasuhan dan peraturan kehidupan 
mahasiswa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pengasuhan 
mahasiswa 

2. Menyiapkan bahan rancangan kegiatan pembinaan dan pengembangan 
kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan program kerja guna kelancaran 
pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan 

3. Menyiapkan dan mengoordinasikan bahan rancangan kegiatan 
pendampingan kegiatan mahasiswa di luar kampus sesuai dengan program 
kerja guna kelancaran pelaksanaan kegiatan 

4. Menyiapkan dan mengoordinasikan bahan rancangan dan kegiatan 
widyakarya bagi mahasiswa Tingkat II sesuai dengan program kerja agar 
memahami sejarah persandian di masa lampau 

5. Menyiapkan bahan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana mahasiswa 
sesuai dengan program kerja guna kelancaran kegiatan kemahasiswaan 

6. Mengelola dan mengoordinasikan kegiatan penyediaan busana seragam, 
almamater, seremonial, dan busana seni bagi mahasiswa sesuai dengan 
program kerja guna kelancaran kegiatan kemahasiswaan 

7. Mengelola bahan sistem penjaminan mutu internal sesuai ruang lingkup 
tugasnya 

8. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan terkait program kerja sesuai 
dengan rencana strategis organisasi sebagai panduan kegiatan di 
Subbagian Administrasi Kemahasiswaan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dengan pedoman 

yang berlaku di kemahasiswaan 
2. Kelancaran dalam penyiapan bahan kegiatan penyediaan sarana dan 

prasarana serta busana mahasiswa 
3. Ketepatan dalam pengelolaan bahan sistem penjaminan mutu dan 

pengendalian internal 
4. Keberlangsungan dalam penyusunan laporan terkait program kerja 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Bahan rancangan kegiatan pembinaan pengasuhan mahasiswa 
2. Bahan rancangan kegiatan pembinaan dan pengembangan kegiatan 

kemahasiswaan 



3. Bahan rancangan dan hasil koordinasi kegiatan pendampingan kegiatan 
mahasiswa di luar kampus 

4. Bahan rancangan dan hasil koordinasi kegiatan widyakarya bagi mahasiswa 
Tingkat II 

5. Bahan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana mahasiswa 
6. Laporan pengelolaan dan koordinasi kegiatan penyediaan busana 

mahasiswa 
7. Laporan pengelolaan bahan sistem penjaminan mutu internal 
8. Bahan dan laporan terkait program kerja 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pengelola Kemahasiswaan/Alumni memiliki pengetahuan tentang sejumiah 
peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak 
standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pada jabatan Pengelola Kemahasiswaan/Alumni, untuk tugas sejenis dan 
berulang, membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, 
terperinci, dan spesifik. Pengelola bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi 
dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak 
spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pengelola Kemahasiswaan/Alumni  menggunakan pedoman terperinci dan 
khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada 
pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pengelola Kemahasiswaan/Alumni  memiliki pekerjaan yang terdiri dari tugas-
tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung. Tindakan yang akan 
diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaaan Pengelola Kemahasiswaan/Alumni meliputi pelaksanaan 
peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu 
tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih khas. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pengelola Kemahasiswaan/Alumni  memiliki hubungan dengan pegawai di unit 
organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung  

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Pengelola Kemahasiswaan/Alumni adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 



H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pengelola Kemahasiswaan/Alumni tidak memiliki persyaratan fisik khusus 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pengelola Kemahasiswaan/Alumni memiliki resiko pekerjaan dan 
ketidaknyamanan yang kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Kemahasiswaan/Alumni  
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 

  

  

Kelas Jabatan 6   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua STSN 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Hendrini, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan 
penyusunan laporan di bidang kemahasiswaan/ alumni 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan bahan rancangan kegiatan pembinaan pengasuhan 

mahasiswa sesuai dengan pedoman pengasuhan dan peraturan kehidupan 
mahasiswa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pengasuhan 
mahasiswa 

2. Menyiapkan bahan rancangan kegiatan pembinaan dan pengembangan 
kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan program kerja guna kelancaran 
pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan 

3. Menyiapkan dan mengoordinasikan bahan rancangan kegiatan 
pendampingan kegiatan mahasiswa di luar kampus sesuai dengan program 
kerja guna kelancaran pelaksanaan kegiatan 

4. Menyiapkan dan mengoordinasikan bahan rancangan dan kegiatan 
widyakarya bagi mahasiswa Tingkat II sesuai dengan program kerja agar 
memahami sejarah persandian di masa lampau 

5. Menyiapkan bahan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana mahasiswa 
sesuai dengan program kerja guna kelancaran kegiatan kemahasiswaan 

6. Mengelola dan mengoordinasikan kegiatan penyediaan busana seragam, 
almamater, seremonial, dan busana seni bagi mahasiswa sesuai dengan 
program kerja guna kelancaran kegiatan kemahasiswaan 

7. Mengelola bahan sistem penjaminan mutu internal sesuai ruang lingkup 
tugasnya 

8. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan terkait program kerja sesuai 
dengan rencana strategis organisasi sebagai panduan kegiatan di 
Subbagian Administrasi Kemahasiswaan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dengan pedoman 

yang berlaku di kemahasiswaan 
2. Kelancaran dalam penyiapan bahan kegiatan penyediaan sarana dan 

prasarana serta busana mahasiswa 
3. Ketepatan dalam pengelolaan bahan sistem penjaminan mutu dan 

pengendalian internal 
4. Keberlangsungan dalam penyusunan laporan terkait program kerja 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Bahan rancangan kegiatan pembinaan pengasuhan mahasiswa 
2. Bahan rancangan kegiatan pembinaan dan pengembangan kegiatan 

kemahasiswaan 



3. Bahan rancangan dan hasil koordinasi kegiatan pendampingan kegiatan 
mahasiswa di luar kampus 

4. Bahan rancangan dan hasil koordinasi kegiatan widyakarya bagi mahasiswa 
Tingkat II 

5. Bahan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana mahasiswa 
6. Laporan pengelolaan dan koordinasi kegiatan penyediaan busana 

mahasiswa 
7. Laporan pengelolaan bahan sistem penjaminan mutu internal 
8. Bahan dan laporan terkait program kerja 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pengelola Kemahasiswaan/Alumni memiliki pengetahuan tentang sejumiah 
peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak 
standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pada jabatan Pengelola Kemahasiswaan/Alumni, untuk tugas sejenis dan 
berulang, membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, 
terperinci, dan spesifik. Pengelola bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi 
dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak 
spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pengelola Kemahasiswaan/Alumni  menggunakan pedoman terperinci dan 
khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada 
pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pengelola Kemahasiswaan/Alumni  memiliki pekerjaan yang terdiri dari tugas-
tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung. Tindakan yang akan 
diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaaan Pengelola Kemahasiswaan/Alumni meliputi pelaksanaan 
peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu 
tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih khas. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pengelola Kemahasiswaan/Alumni  memiliki hubungan dengan pegawai di unit 
organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung  

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Pengelola Kemahasiswaan/Alumni adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 



H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pengelola Kemahasiswaan/Alumni tidak memiliki persyaratan fisik khusus 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pengelola Kemahasiswaan/Alumni memiliki resiko pekerjaan dan 
ketidaknyamanan yang kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Kemahasiswaan/Alumni  
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 

  

  

Kelas Jabatan 6   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua STSN 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Hendrini, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Kepegawaian 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan 
penyusunan laporan di bidang kepegawaian 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan kegiatan Analisis Beban Kerja dan Analisis Kebutuhan Diklat 
2. Menyiapkan bahan perumusan analisis kebutuhan pegawai dan formasi 

pegawai 
3. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan dan koordinasi pengadaan 

ASN 
4. Menyiapkan bahan penetapan pengangkatan CPNS dan PNS 
5. Melakukan pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar pegawai 
6. Melakukan proses pengembangan kompetensi pegawai 
7. Menyiapkan bahan database pengembangan kompetensi pegawai 
8. Melakukan perhitungan gap kompetensi pegawai sebagai bahan 

perhitungan indeks profesionalitas ASN 
9. Melakukan proses ujian kepangkatan dan administrasi mutasi kepangkatan 

pegawai 
10. Melakukan proses pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan pimpinan 

tinggi, administrasi dan fungsional 
11. Melakukan proses penempatan dan pemindahan pegawai 
12. Melakukan proses pengaturan status pegawai yang dipekerjakan/ 

diperbantukan pada instansi lain 
13. Melakukan proses penyelesaian status kepegawaian 
14. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan badan pertimbangan jabatan 

dan kepangkatan/ tim penilai kinerja 
15. Menyiapkan bahan database mutasi pegawai 
16. Melakukan identifikasi talenta 
17. Melakukan pengukuran kompetensi pegawai 
18. Menyiapkan program rencana suksesi 
19. Menyiapkan bahan database talenta 
20. Melakukan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya 
21. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

22. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dalam melakukan kegiatan Analisis Beban Kerja dan 

Analisis Kebutuhan Diklat 



2. Ketepatan dalam penyiapan bahan perumusan analisis kebutuhan 
pegawai dan formasi pegawai 

3. Ketepatan dalam menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan dan 
koordinasi pengadaan ASN 

4. Ketepatan dalam penyiapan bahan penetapan pengangkatan CPNS 
dan PNS 

5. Kelancaran dalam pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar 
pegawai 

6. Keberlangsungan proses pengembangan kompetensi pegawai 
7. Ketepatan dalam penyiapan bahan database pengembangan 

kompetensi pegawai 
8. Keakuratan dan ketepatan dalam perhitungan gap kompetensi 

pegawai 
9. Keberlangsungan proses ujian kepangkatan dan administrasi mutasi 

kepangkatan pegawai 
10. Keberlangsungan proses pengangkatan dan pemberhentian dari 

jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional 
11. Keberlangsungan dalam melakukan proses penempatan dan 

pemindahan pegawai 
12. Keberlangsungan dalam proses pengaturan status pegawai yang 

dipekerjakan/ diperbantukan pada instansi lain 
13. Keberlangsungan pelaksanaan proses penyelesaian status 

kepegawaian 
14. Ketepatan menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan badan 

pertimbangan jabatan dan kepangkatan/ tim penilai kinerja 
15. Ketepatan dalam penyiapan bahan database mutasi pegawai 
16. Kelancaran dalam melakukan identifikasi talenta 
17. Keakuratan dalam pengukuran kompetensi pegawai 
18. Ketepatan dalam penyiapan program rencana suksesi 
19. Ketepatan dalam penyiapan bahan database talenta 
20. Keterwujudan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Analisis Beban Kerja dan Analisis Kebutuhan Diklat 
2. Bahan perumusan analisis kebutuhan pegawai dan formasi pegawai 
3. Bahan penyusunan pelaksanaan dan koordinasi pengadaan ASN 
4. Bahan penetapan pengangkatan CPNS dan PNS 
5. Laporan pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar pegawai 
6. Laporan proses pengembangan kompetensi pegawai 
7. Bahan database pengembangan kompetensi pegawai 
8. Hasil perhitungan gap kompetensi pegawai sebagai bahan perhitungan 

indeks profesionalitas ASN 
9. Laporan proses ujian kepangkatan dan administrasi mutasi kepangkatan 

pegawai 
10. Laporan proses pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan pimpinan 

tinggi, administrasi dan fungsional 
11. Laporan proses penempatan dan pemindahan pegawai 
12. Laporan proses pengaturan status pegawai yang dipekerjakan/ 

diperbantukan pada instansi lain 
13. Laporan proses penyelesaian status kepegawaian 



14. Bahan dan pelaksanaan kegiatan badan pertimbangan jabatan dan 
kepangkatan/ tim penilai kinerja 

15. Bahan database mutasi pegawai 
16. Hasil identifikasi talenta 
17. Laporan hasil pengukuran kompetensi pegawai 
18. Laporan program rencana suksesi 
19. Bahan database talenta 
20. Hasil koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya 
21. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

22. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pengelola Kepegawaian memiliki pengetahuan tentang sejumiah peraturan, 
prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang 
luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling 
berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam masalah 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pada jabatan Pengelola Kepegawaian, untuk tugas sejenis dan berulang, 
membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan 
spesifik. Pengelola bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia 
sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup 
di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pengelola Kepegawaian menggunakan pedoman terperinci dan khusus, yang 
meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pengelola Kepegawaian memiliki pekerjaan yang terdiri dari tugas-tugas yang 
jelas dan berhubungan secara langsung. Tindakan yang akan diambil atau 
respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaaan Pengelola Kepegawaian meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, 
atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek 
dengan ruang lingkup yang lebih khas. Hasil kerja Pengelola mempengaruhi 
keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih 
lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pengelola Kepegawaian memiliki hubungan dengan pegawai di unit organisasi, 
kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung  

 
 
 



G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Tujuan hubungan dari Pengelola Kepegawaian adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pengelola Kepegawaian tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pengelola Kepegawaian memiliki resiko pekerjaan dan ketidaknyamanan yang 
kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Kepegawaian 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 

  

  

Kelas Jabatan 6   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Keuangan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan 
penyusunan laporan di bidang keuangan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun laporan keuangan dari Unit Kerja BSSN 
2. Melakukan pencatatan akuntansi keuangan dari Unit Kerja 
3. Memeriksa output serta mengelompokkan data akuntansi dan laporan 

keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
4. Melakukan rekonsiliasi data sistem akuntansi instansi dengan KPPN setiap 

bulan dan dengan DIA-DJPB per semester 
5. Memeriksa dan mengonsultasikan kendala yang timbul dalam pelaksanaan 

proses sistem akuntansi dan pembuatan laporan keuangan dengan pejabat 
yang berwenang dan terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku 

6. Mencatat data laporan pajak dan penerimaan negara yang lain sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

7. Memeriksa dan mengelompokkan data laporan pajak dan penerimaan 
negara yang lain sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

8. Mengirim laporan pajak secara berkala 
9. Memeriksa dan mengonsultasikan kendala yang timbul dalam pelaksanaan 

proses laporan pajak dan penerimaan negara yang lain dengan pejabat 
yang berwenang dan terkait 

10. Membuat konsep daftar gaji sesuai dengan peraturan penggajian yang 
berlaku serta data kepegawaian dan perubahannya 

11. Membuat dan mengirim daftar gaji yang telah disetujui atasan ke KPPN 
untuk bahan pembayaran 

12. Membuat realisasi pembayaran gaji setiap bulan 
13. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan ketepatan laporan keuangan 
2. Ketelitian dalam pencatatan akuntansi keuangan 
3. Kesesuaian data dan laporan akuntansi dengan ketentuan yang 

berlaku 
4. Kelancaran rekonsiliasi data sistem akuntansi instansi dengan KPPN 
5. Kelancaran dalam pelaksanaan proses sistem akuntansi dan 

pembuatan laporan keuangan 



6. Keakuratan, ketepatan, dan kerahasiaan data laporan pajak dan 
penerimaan negara yang lain 

7. Ketelitian dan ketepatan pengelompokkan data laporan pajak dan 
penerimaan negara yang lain 

8. Keakuratan dan ketepatan dalam pembuatan laporan pajak 
9. Kelancaran dalam pemeriksaan dan kegiatan konsultasi kendala yang 

timbul saat pelaksanaan proses laporan pajak 
10. Kesesuaian dalam pembuatan konsep daftar gaji dengan peraturan 

penggajian yang berlaku 
11. Kelancaran dalam pembuatan dan pengiriman daftar gaji yang telah 

disetujui atasan 
12. Keakuratan dan ketepatan pembuatan realisasi pembayaran gaji 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan keuangan dari Unit Kerja BSSN 
2. Catatan akuntansi keuangan dari Unit Kerja 
3. Laporan pemeriksaan output serta pengelompokkan data akuntansi dan 

laporan keuangan 
4. Laporan rekonsiliasi data sistem akuntansi instansi 
5. Laporan pemeriksaan kendala yang timbul dalam pelaksanaan proses 

sistem akuntansi dan pembuatan laporan keuangan 
6. Laporan pencatatan data laporan pajak dan penerimaan negara yang lain 
7. Laporan pemeriksaan dan pengelompokkan data laporan pajak dan 

penerimaan negara yang lain 
8. Hasil pengiriman laporan pajak secara berkala 
9. Laporan pemeriksaan kendala yang timbul dalam pelaksanaan proses 

laporan pajak dan penerimaan negara yang lain 
10. Konsep daftar gaji 
11. Laporan pembuatan dan pengiriman daftar gaji 
12. Laporan pembuatan realisasi pembayaran gaji setiap bulan 
13. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

14. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pengelola Keuangan memiliki pengetahuan tentang sejumiah peraturan, 
prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang 
luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling 
berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam masalah 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pada jabatan Pengelola Keuangan, untuk tugas sejenis dan berulang, 
membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan 
spesifik. Pengelola bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia 
sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup 
di dalam instruksi atau pedoman. 

 



C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 
Pengelola Keuangan menggunakan pedoman terperinci dan khusus, yang 
meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pengelola Keuangan memiliki pekerjaan yang terdiri dari tugas-tugas yang 
jelas dan berhubungan secara langsung. Tindakan yang akan diambil atau 
respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaaan Pengelola Keuangan meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, 
atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek 
dengan ruang lingkup yang lebih khas. Hasil kerja Pengelola mempengaruhi 
keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih 
lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pengelola Keuangan memiliki hubungan dengan pegawai di unit organisasi, 
kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung  

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Pengelola Keuangan adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pengelola Keuangan tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan 
untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pengelola Keuangan memiliki resiko pekerjaan dan ketidaknyamanan yang 
kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Keuangan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 

  

  

Kelas Jabatan 6   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Laboratorium 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara, Kedeputian 4 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi pembuatan rencana kerja, pengembangan dan 
peningkatan kapasitas, dan penyiapan perangkat laboratorium, penyusunan 
jadwal dan proses administrasi pengujian, sesuai prosedur dan peraturan yang 
berlaku 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Membuat rencana kerja pengelolaan laboratorium dengan mempelajari 

pedoman dan petunjuk pengelolaan laboratorium 
2. Merencanakan pengembangan laboratorium 
3. Merencanakan peningkatan kapasitas perangkat laboratorium 
4. Menyusun jadwal aktifitas laboratorium 
5. Mengadministrasikan pelaksanaan proses pengujian 
6. Mempersiapkan pelaksanaan proses pengujian 
7. Menginventarisasi dan merawat sarana prasarana laboratorium secara 

berkala 
8. Meningkatkan kemampuan teknis operasional Laboratorium 
9. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 

10. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian rencana kerja pengelolaan laboratorium 
2. Kelengkapan dokumen rencana alokasi anggaran untuk pengadaan 

perangkat-perangkat yang diperlukan laboratorium baik hardware 
maupun software 

3. Perangkat laboratorium yang siap di operasionalkan 
4. Kesesuaian penggunaan perangkat laboratorium dengan standard 

operasional dan prosedur yang berlaku 
5. Kelengapan data inventaris perangkat laboratorium 
6. Ketepatan waktu penyelesaian tugas dan kelengkapan dokumen 

pelaporan 
 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen rencana kerja pengelolaan laboratorium dengan mempelajari 
pedoman dan petunjuk pengelolaan laboratorium 

2. Dokumen rencana pengembangan laboratorium 
3. Dokumen rencana peningkatan kapasitas perangkat laboratorium 
4. Dokumen jadwal aktifitas laboratorium 



5. Dokumen administrasi pelaksanaan proses pengujian 
6. laporan kesiapan pelaksanaan proses pengujian 
7. Dokumen daftar inventarisasi dan laporan perawatan laboratorium 
8. Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan teknis operasional 

Laboratorium 
9. Dokumen rencana program tahunan sesuai dengan rencana strategis 
10. Dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 

dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pengelola Laboratorium memiliki pengetahuan tentang sejumiah peraturan, 
prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang 
luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling 
berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam masalah 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pada jabatan Pengelola Laboratorium, untuk tugas sejenis dan berulang, 
membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan 
spesifik. Pengelola bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia 
sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup 
di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pengelola Laboratorium menggunakan pedoman terperinci dan khusus, yang 
meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pengelola Laboratorium memiliki pekerjaan yang terdiri dari tugas-tugas yang 
jelas dan berhubungan secara langsung. Tindakan yang akan diambil atau 
respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Pengelola Laboratorium meliputi pekerjaan tertentu yang bersifat rutin 
dengan beberapa prosedur yang terpisah. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pengelola Laboratorium memiliki hubungan dengan pegawai di unit organisasi, 
kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung  

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Pengelola Laboratorium adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pengelola Laboratorium tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 



I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 
Pengelola Laboratorium memiliki resiko pekerjaan dan ketidaknyamanan yang 
kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Laboratorium 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara, Kedeputian 4 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 

  

  

Kelas Jabatan 6   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Dr. Suharyanto, S.E., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Layanan Akademik 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi meneriman, mengumpulkan, memeriksa, 
menginput, memverifikasi dan memvalidasi data/bahan akademik 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menerima dan mengumpulkan data akademik sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan pelaksanaan tugas 
2. Memeriksa data akademik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk menghasilkan volume kegiatan berdasarkan laporan yang 
masuk 

3. Menginput data akademik sesuai format pengolahan data untuk 
memperlancar kegiatan akademik 

4. Menyusun rekapitulasi kegiatan data/ bahan akademik berdasarkan jenis 
data yang masuk untuk mengetahui volume dan jenis data yang akan diolah 

5. Melakukan verifikasi dan validasi data akademik untuk mengetahui 
kebenaran dan keakuratan data 

6. Mencatat perkembangan dan permasalahan data/ bahan akademik secara 
periodik untuk mengetahui langkah pemecahannya 

7. Mengolah dan menyajikan data/ bahan akademik dalam bentuk yang telah 
ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut 

8. Menyiapkan konsep bahan evaluasi pelaksanaan akademik 
9. Menyiapkan bahan rencana program tahunan demi mendukung tugas 

pokok dan fungsi unit kerja 
10. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian rencana program tahunan 
2. Kebenaran dan kesesuaian data akademik 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Penerimaan dan pengumpulan data akademik 
2. Pemeriksaan data akademik 
3. Input data akademik sesuai format pengolahan data 
4. Rekapitulasi kegiatan data akademik 
5. verifikasi dan validasi data akademik 
6. perkembangan dan permasalahan data/bahan akademik 
7. pengolahan dan penyajian data/ bahan akademik 
8. Konsep bahan evaluasi pelaksanaan akademik 
9. Rencana program tahunan 
10.  Hasil pelaksanaan tugas 

 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pengetahuan praktis Pengelola Layanan Akademik tentang standar prosedur 
dibidang teknik, yang membutuhkan pelatihan atau pengalaman luas, untuk 
melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan peralatan yang membutuhkan 
pertimbangan dan karakteristik tertentu, serta membuat intisari informasi dari 
berbagai sumber dan mempertimbangkan karakteristik dan kualitas sumber 
informasi tersebut untuk diterapkan 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Untuk tugas sejenis dan berulang Pengelola layanan akademik, penyelia 
membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan 
spesifik. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Prosedur melaksanakan pekerjaan ditetapkan dan sejumlah pedoman 
tersedia. Pengelola Layanan Akademik mengunakan dan prosedur yang paling 
tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil 
pertimbangan dalam memilih pedoman, referensi, (minor). Pengelola Layanan 
Akademik dapat menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Pengelola Layanan Akademik terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan 
berhubungan secara langsung. Sedikit atau sama sekali tidak ada pilihan yang 
harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Untuk tindakan 
yang akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Pengelola Layanan Akademik meliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin 
dengan beberapa prosedur yang terpisah. Dengan hasil kerja dan jasa yang 
diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai sedikit 
dampak di luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Pengelola Layanan Akademik dengan pegawai di unit organisasi, 
kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung  

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Pengelola Layanan Akademik adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Pengelola Layanan Akademik adalah menetap. Pengelola Layanan 
Akademik  dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. 
Walaupun demikian mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, 
membawa benda ringan seperti kertas, buku atau bagian yang kecil; atau 
mengendarai mobil. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan pekerjaan. 



I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 
Lingkungan Pengelola Layanan Akademik membawa resiko dan 
ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan tindakan pencegahan 
keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang rapat dan 
pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan umum, antara lain 
penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari licin 
dan jatuh, pengamatan peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas. Situasi kerja 
cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Layanan Akademik 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 

  

  

Kelas Jabatan 6   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekolah Tinggi Sandi Negara 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Hendrini, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi pembuatan rencana kerja, menghimpun, 
mencatat dan koordinasi pengelolaan Lembaga Sertifikasi Profesi sesuai prosedur 
dan peraturan yang berlaku untuk mendukung kebijakan organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan bahan untuk memfasilitasi pembentukan organisasi profesi di 

bidang persandian dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku 

2. Menyiapkan bahan untuk fasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik 
profesi di bidang persandian dan keamanan siber sesuai ketentuan dan 
prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas 

3. Menyusun dan menyiapkan bahan materi akreditasi Lembaga Sertifikasi 
Profesi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas 

4. Membuat metode penilaian akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

5. Membuat indikator penilaian akreditasi Lembaga Pendidikan Pelatihan 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

6. Menginventarisasi Lembaga Sertifikasi Profesi dan Lembaga Pendidikan 
Pelatihan di bidang keamanan siber dan sandi sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

7. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketelitian dan kesesuaian bahan untuk fasilitasi pembentukan organisasi 

profesi 
2. Ketelitian dan kesesuaian bahan untuk fasilitasi penyusunan dan 

penetapan kode etik profesi 
3. Kelengkapan bahan materi akreditasi LSP 
4. Ketepatan menentukan metode penilaian akreditasi LSP 
5. Ketepatan menentukan indikator penilaian akreditasi Lembaga 

Pendidikan Pelatihan 
6. Ketelitian menginventarisir LSP dan Lembaga Diklat 

 



III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Berkas penyiapan fasilitasi pembentukan organisasi profesi di bidang 

persandian dan keamanan siber 
2. Dokumen bahan untuk fasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi 

di bidang persandian dan keamanan siber 
3. bahan materi akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi 
4. Konsep metode penilaian akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi 
5. Daftar indikator penilaian akreditasi Lembaga Pendidikan Pelatihan 
6. Daftar inventaris Lembaga Sertifikasi Profesi dan Lembaga Pendidikan 

Pelatihan di bidang keamanan siber dan sandi 
7. Dokumen rencana program tahunan sesuai dengan rencana strategis 
8. Dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 

dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaba 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi memerlukan Pengetahuan tentang 
sejumiah peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak 
standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi bekerja sesuai instruksi dan 
berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 
yang diberikan kepada Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi . Pengelola 
Lembaga Sertifikasi Profesi harus patuh dan taat pada pedoman, 
penyimpangan harus disetujui oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi terdiri dari tugas yang 
mencakup langkah, proses, atau metode yang berhubungan. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi meliputi pekerjaan tertentu 
bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah. Dengan hasil kerja dan 
jasa yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai 
sedikit dampak di luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi memiliki hubungan dengan unit 
organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung   

 
 
 



G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Tujuan hubungan Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
pekerjaan Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi membawa resiko dan 
ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan tindakan pencegahan 
keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang rapat dan 
pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan umum, antara lain 
penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari licin 
dan jatuh, pengamatan peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas. Situasi kerja 
cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Lembaga Sertifikasi 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantuan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 

  

  

Kelas Jabatan 6   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantuan dan 

Pengendalian 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Dr. Suharyanto, S.E., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Media Center dan Kemitraan Media 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan 
penyusunan laporan di bidang media center dan kemitraan media  

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pers briefing 
2. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan siaran pers 
3. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan wawancara Kepala, Wakil Kepala, 

dan Juru Bicara 
4. Melakukan koordinasi mengenai jadwal pelaksanaan pers briefing dan 

siaran pers dengan pihak terkait 
5. Mengelola media center dan kegiatan jumpa pers 
6. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

7. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dalam penyiapan bahan dan pelaksanaan pers briefing 
2. Ketepatan dalam penyiapan bahan dan pelaksanaan siaran pers 
3. Ketepatan dalam menyiapkan bahan dan pelaksanaan wawancara 

Kepala, Wakil Kepala, dan Juru Bicara 
4. Keterwujudan koordinasi mengenai jadwal pelaksanaan pers briefing dan 

siaran pers dengan pihak terkait 
5. Kelancaran dalam mengelola media center dan kegiatan jumpa pers 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Bahan dan laporan pelaksanaan pers briefing 
2. Bahan dan laporan pelaksanaan siaran pers 
3. Bahan dan laporan pelaksanaan wawancara Kepala, Wakil Kepala, dan 

Juru Bicara 
4. Jadwal pelaksanaan pers briefing dan siaran pers 
5. Laporan pengelolaan media center dan kegiatan jumpa pers 
6. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 

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

 
 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pengelola Media Center dan Kemitraan Media memiliki pengetahuan tentang 
sejumiah peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak 
standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pada jabatan Pengelola Media Center dan Kemitraan Media, untuk tugas 
sejenis dan berulang, membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang 
jelas, terperinci, dan spesifik. Pengelola bekerja sesuai instruksi dan 
berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pengelola Media Center dan Kemitraan Media menggunakan pedoman 
terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan 
kepada pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pengelola Media Center dan Kemitraan Media memiliki pekerjaan yang terdiri 
dari tugas-tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung. Tindakan yang 
akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaaan Pengelola Media Center dan Kemitraan Media meliputi 
pelaksanaan peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan 
bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih khas. 
Hasil kerja Pengelola mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau 
akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pengelola Media Center dan Kemitraan Media memiliki hubungan dengan 
pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit 
pendukung   

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Pengelola Media Center dan Kemitraan Media adalah 
untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi 
tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi 
bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pengelola Media Center dan Kemitraan Media tidak memiliki persyaratan fisik 
khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pengelola Media Center dan Kemitraan Media memiliki resiko pekerjaan dan 
ketidaknyamanan yang kecil. 



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Media Center 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 

  

  

Kelas Jabatan 6   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Media Cetak 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan 
penyusunan laporan di bidang media cetak 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan peliputan kegiatan 
2. Mengelola majalah sandi dan jurnal keamanan informasi 
3. Memberikan layanan pembuatan desain media publikasi 
4. Melakukan komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan 

Instansi, Mass Media dan/atau masyarakat melalui wakilnya untuk 
memperoleh informasi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan 
lancar 

5. Mengolah berita yang dipilih untuk dijadikan bahan informasi yang 
dituangkan di media cetak 

6. Menyiapkan alat dan sarana kelengkapan yang diperlukan sesuai prosedur 
untuk mendukung kelancaran tugas 

7. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 
rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelancaran dalam peliputan kegiatan 
2. Kelancaran dalam mengelola majalah sandi dan jurnal keamanan 

informasi 
3. Keberlangsungan dalam pemberian layanan pembuatan desain media 

publikasi 
4. Kelancaran dalam melakukan komunikasi baik langsung maupun tidak 

langsung dengan Instansi, Mass Media dan/atau masyarakat melalui 
wakilnya 

5. Kelancaran dalam mengolah berita yang dipilih untuk dijadikan bahan 
informasi 

6. Kelengkapan dalam penyiapan alat dan sarana yang diperlukan 
 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan peliputan kegiatan 
2. Majalah sandi dan jurnal keamanan informasi 
3. Layanan pembuatan desain media publikasi 
4. Laporan hasil komunikasi 
5. Hasil olahan berita yang dipilih untuk dijadikan bahan informasi 
6. Alat dan sarana kelengkapan 



7. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

8. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pengelola Media Cetak memiliki pengetahuan tentang sejumiah peraturan, 
prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang 
luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling 
berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam masalah 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pada jabatan Pengelola Media Cetak, untuk tugas sejenis dan berulang, 
membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan 
spesifik. Pengelola bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia 
sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup 
di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pengelola Media Cetak menggunakan pedoman terperinci dan khusus, yang 
meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pengelola Media Cetak memiliki pekerjaan yang terdiri dari tugas-tugas yang 
jelas dan berhubungan secara langsung. Tindakan yang akan diambil atau 
respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaaan Pengelola Media Cetak meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, 
atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek 
dengan ruang lingkup yang lebih khas. Hasil kerja Pengelola mempengaruhi 
keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih 
lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pengelola Media Cetak memiliki hubungan dengan pegawai di unit organisasi, 
kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung   

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Pengelola Media Cetak adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pengelola Media Cetak tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 



I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 
Pengelola Media Cetak memiliki resiko pekerjaan dan ketidaknyamanan yang 
kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Media Cetak 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 

  

  

Kelas Jabatan 6   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Monitoring dan Evaluasi 
Unit Kerja  : Pusdiklat 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi inventarisasi NSPK, penyiapan instrumen pre 
test, post test, instrumen monitor penyelenggaraan diklat, bahan laporan evaluasi 
diklat dan instrumen evaluasi pasca diklat, penyiapkan perangkat asistensi 
penjamin mutu diklat, perangkat audit, dan penyiapan bahan evaluasi standar dan 
target mutu 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menginventarisasi data Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang 

evaluasi penjaminan mutu 
2. Menyiapkan kuesioner pre test sebelum pelaksanaan diklat dan post test 

sesudah pelaksanan diklat 
3. Menyiapkan Instrumen monitor penyelenggaraan diklat 
4. Menyiapkan bahan laporan evaluasi diklat 
5. Menyiapkan instrumen evaluasi pasca diklat 
6. Menyiapkan perangkat asistensi penjamin mutu diklat 
7. Menyiapkan perangkat audit 
8. Menyiapkan bahan evaluasi standar dan target mutu 
9. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 

10. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan data Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang 

evaluasi penjaminan mutu 
2. Pengamanan instrumen kuesioner pre test dan post test 
3. Kesiapan instrumen monitor penyelenggaraan diklat 
4. Kesiapan bahan laporan evaluasi diklat 
5. Kesiapan instrumen evaluasi pasca diklat 
6. Kesiapan kegiatan asistensi penjamin mutu diiklat 

Kesiapan kegiatan asistensi penjamin mutu diiklat 
7. Kesiapan bahan evaluasi standar dan target mutu 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. dokumen inventarisasi NSPK di bidang evaluasi penjaminan mutu 
2. Berkas kuesioner pre test dan post test 
3. Berkasi instrumen monitor penyelenggaraan diklat 
4. dokumen bahan laporan evaluasi diklat 
5. Bahan instrumen evaluasi pasca diklat 



6. Bahan asistensi penjamin mutu diklat 
7. Instrumen perangkat audit 
8. Dokumen bahan evaluasi standar dan target mutu 
9. Dokumen rencana program tahunan sesuai dengan rencana strategis 
10. Dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 

dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pengelola Monitoring dan Evaluasi memiliki pengetahuan tentang sejumiah 
peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak 
standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah yang mungkin muncul sebagai Pengelola Informasi Kerjasama 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pengelola Monitoring dan Evaluasi bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi 
dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak 
spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pengelola Monitoring dan Evaluasi memerlukan pedoman terperinci dan 
khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada 
Pengelola Informasi Kerjasama. Pengelola Informasi Kerjasama harus patuh 
dan taat pada pedoman, penyimpangan atau inovasi yang dilakukan harus 
disetujui oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pengelola Monitoring dan Evaluasi memiliki tugas yang mencakup langkah, 
proses, atau metode yang berhubungan. Keputusan mengenai apa yang harus 
dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai 
perlu mengenali keberadaan dan perbedaan diantara beberapa situasi yang 
secara mudah dapat dikenali. Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat 
adalah berbeda tergantung pada sumber informasi, cara mendapatkan 
informasi (transaksi), atau perbedaan sifat faktual lainnya. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Pengelola Monitoring dan Evaluasi meliputi pekerjaan tertentu yang 
bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Pengelola Monitoring dan Evaluasi yaitu dengan pegawai di unit 
organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung   

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Pengelola Monitoring dan Evaluasi adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 



H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan oleh Pengelola Monitoring 
dan Evaluasi untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Pengelola Monitoring dan Evaluasi tidak memiliki risiko yang 
berbahaya. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Monitoring dan Evaluasi 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 

  

  

Kelas Jabatan 6   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala Pusdiklat 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Wida Sandrayanti, S.E.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Penelitian 
Unit Kerja  : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan 

  Siber dan Sandi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengelolaan kegiatan penelitian yang meliputi penyiapan bahan, 
koordinasi dan penyusunan laporan kegiatan penelitian 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Membuat jadwal dan mengkoordinasikan jadwal penelitian sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku 
2. Mempersiapkan kegiatan penelitian berupa sarana dan prasarana yang 

digunakan agar penelitian berjalan dengan lancar 
3. Membuat laporan hasil kegiatan penelitian sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku 
4. Membuat daftar inventaris karya ilmiah hasil penelitian 
5. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

6. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan dan ketepatan jadwal penelitian 
2. Kelengkapan sarana dan prasarana penelitian 
3. Kelengkapan laporan penelitian 
4. Kelengkapan daftar inventaris karya ilmiah hasil penelitian 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Jadwal penelitian 
2. Tersedianya sarana dan prasarana penelitian 
3. Laporan hasil penelitian 
4. daftar karya ilmiah 
5. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

6. Laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pengelola Penelitian memiliki pengetahuan tentang sejumiah peraturan, 
prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang 
luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling 



berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam masalah yang mungkin 
muncul sebagai Pengelola Informasi Kerjasama 
 

B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pengelola Penelitian bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan 
penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik 
dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pengelola Penelitian memerlukan pedoman terperinci dan khusus, yang 
meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada Pengelola 
Informasi Kerjasama. Pengelola Informasi Kerjasama harus patuh dan taat 
pada pedoman, penyimpangan atau inovasi yang dilakukan harus disetujui 
oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pengelola Penelitian memiliki tugas yang mencakup langkah, proses, atau 
metode yang berhubungan. Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, 
mencakup berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu 
mengenali keberadaan dan perbedaan diantara beberapa situasi yang secara 
mudah dapat dikenali. Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat adalah 
berbeda tergantung pada sumber informasi, cara mendapatkan informasi 
(transaksi), atau perbedaan sifat faktual lainnya. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Pengelola Penelitian meliputi pekerjaan tertentu yang bersifat rutin 
dengan beberapa prosedur yang terpisah. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Pengelola Penelitian yaitu dengan pegawai di unit organisasi, 
kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung   

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Pengelola Penelitian adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah 
dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan oleh Pengelola Penelitian 
untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Pengelola Penelitian tidak memiliki risiko yang berbahaya. 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Penelitian 
Unit Kerja  : Pusat Pengkajian dan Pengembangan  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 

  

  

Kelas Jabatan 6   (855-1100) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala Pusdiklat 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Dra. Rr. Retno Artinah Suryandari.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Penilaian dan Akreditasi Pendidikan 
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi 
dan penyusunan laporan di bidang penilaian dan akreditasi pendidikan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan monitoring penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
2. Menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
3. Melakukan penyusunan dan pengembangan instrumen evaluasi 

pendidikan dan pelatihan 
4. Melakukan asistensi penjaminan mutu diklat (teknis maupun manajemen) 
5. Menyiapkan bahan sertifikat akreditasi lemdiklat dan program diklat 
6. Menyusun laporan hasil akreditasi lemdiklat dan program diklat 
7. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelancaran pelaksanaan monitoring penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan sesuai rencana 
2. Keakuratan dalam penyusunan laporan penyelenggaraan diklat 
3. Kelancaran penyusunan dan pengembangan instrumen evaluasi diklat 
4. Keberlangsungan kegiatan asistensi penjaminan mutu diklat 
5. Keakuratan, ketepatan, dan kerahasiaan bahan akreditasi lemdiklat dan 

program diklat 
6. Keakuratan dan ketepatan laporan hasil akreditasi lemdiklat dan program 

diklat 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Hasil monitoring penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
2. Bahan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
3. Data hasil penyusunan dan pengembangan instrumen evaluasi pendidikan 

dan pelatihan 
4. Bahan asistensi penjaminan mutu diklat (teknis maupun manajemen) 
5. Bahan sertifikat akreditasi lemdiklat dan program diklat 
6. Bahan laporan hasil akreditasi lemdiklat dan program diklat 
7. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

8. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pengelola Penilaian dan Akreditasi Pendidikan memiliki pengetahuan 
tentang sejumiah peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan 
pelatihan dan pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai 
pekerjaan yang tidak standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan 
berbagai macam masalah. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pada jabatan Pengelola Penilaian dan Akreditasi Pendidikan, untuk tugas 
sejenis dan berulang, membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang 
jelas, terperinci, dan spesifik. Pengelola bekerja sesuai instruksi dan 
berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman.  

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pengelola Penilaian dan Akreditasi Pendidikan menggunakan pedoman 
terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang 
diberikan kepada pegawai. 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pengelola Penilaian dan Akreditasi Pendidikan memiliki pekerjaan yang 
terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung. 
Tindakan yang akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat 
dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaaan Pengelola Penilaian dan Akreditasi Pendidikan meliputi 
pelaksanaan peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan 
bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih khas. 
Hasil kerja Pengelola mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau 
akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pengelola Penilaian dan Akreditasi Pendidikan memiliki hubungan dengan 
pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit 
pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Pengelola Penilaian dan Akreditasi Pendidikan 
adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau 
informasi tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau 
informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat 
teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pengelola Penilaian dan Akreditasi Pendidikan tidak memiliki persyaratan 
fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
 



I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 
Pengelola Penilaian dan Akreditasi Pendidikan memiliki resiko pekerjaan 

dan ketidaknyamanan yang kecil. 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Penilaian dan Akreditasi Pendidikan 
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 

  

  

Kelas Jabatan 6   (655-850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala Pusdiklat 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Wida Sandrayanti, S.E.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN  

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi 
dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan media elektronik 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pengelolaan infrastruktur media publikasi 
2. Mengelola media sosial resmi/official BSSN 
3. Memonitor perkembangan opini publik terkait organisasi BSSN untuk 

dapat menentukan strategi yang mendukung pencitraan organisasi BSSN 
4. Memroses data yang ingin ditampilkan di situs dari unit kerja lain dan 

masukan dari pengunjung situs sesuai prosedur untuk dijadikan sebagai 
bahan masukan 

5. Mengelola dan memonitor web forum untuk terpenuhinya kebutuhan 
komunikasi intern 

6. Mengelola dan memonitor web mail agar kebutuhan fasilitas e-mail 
terpenuhi 

7. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dalam rangka pelaksanaan 
tugas agar mencapai hasil yang optimal 

8. Melakukan perencanaan, pembaharuan, dan pengembangkan pada 
media publikasi seperti website agar pengunjung mendapatkan data 
terbaru 

9. Melakukan komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan 
Instansi, Mass Media dan/atau masyarakat melalui wakilnya untuk 
memperoleh informasi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan 
lancar 

10. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 
rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

11. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keberlangsungan pelaksanaan pengelolaan infrastruktur media publikasi 
2. Kelancaran dalam pengelolaan media sosial resmi/official BSSN 
3. Kelancaran dalam pelaksanaan monitoring perkembangan opini publik 

terkait organisasi BSSN 
4. Kesesuaian dalam pemrosesan data dengan prosedur 
5. Keberlangsungan pelaksanaan pengelolaan dan monitoring web forum 
6. Keberlangsungan pelaksanaan pengelolaan dan monitoring web mail 
7. Keterwujudan koordinasi dengan unit-unit terkait 
8. Kelancaran dalam melakukan perencanaan, pembaharuan, dan 

pengembangkan pada media publikasi 



9. Kelancaran dalam melakukan komunikasi baik langsung maupun tidak 
langsung dengan Instansi, Mass Media dan/atau masyarakat melalui 
wakilnya 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan pengelolaan infrastruktur media publikasi 
2. Hasil pengelolaan media sosial resmi/official BSSN 
3. Laporan perkembangan opini publik terkait organisasi BSSN 
4. Laporan pemrosesan data 
5. Laporan pengelolaan dan monitoring web forum 
6. Laporan pengelolaan dan monitoring web mail 
7. Hasil koordinasi dengan unit-unit terkait dalam rangka pelaksanaan tugas 
8. Laporan perencanaan, pembaharuan, dan pengembangkan pada media 

publikasi 
9. Laporan hasil komunikasi 
10. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

11. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pengelola Penyelenggara Media Elektronik memiliki pengetahuan tentang 
sejumiah peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan 
dan pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang 
tidak standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik, untuk tugas sejenis dan 
berulang, membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, 
terperinci, dan spesifik. Pengelola bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi 
dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak 
spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik menggunakan pedoman 
terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang 
diberikan kepada pegawai 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik memiliki pekerjaan yang 
terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung. 
Tindakan yang akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat 
dilihat.. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaaan Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik meliputi 
pelaksanaan peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan 



bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih khas. 
Hasil kerja Pengelola mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau 
akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik memiliki hubungan dengan 
pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit 
pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik 
adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau 
informasi tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau 
informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat 
teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik tidak memiliki persyaratan 
fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik memiliki resiko pekerjaan 
dan ketidaknyamanan yang kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 

  

  

Kelas Jabatan 6   (655-850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

(Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Peraturan Perundang-Undangan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN  

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi 
dan penyusunan laporan di bidang peraturan perundang-undangan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan bahan rencana pembahasan rancangan undang-undang di 

lembaga legislatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku guna mendapatkan persetujuan bersama 
pemerintah dan lembaga legislatif 

2. Melaksanakan penyebarluasan produk hukum 
3. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan, 

pendokumentasian, dan pelayanan informasi hukum 
4. Melakukan kegiatan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan 

produk hukum lainnya 
5. Menyampaikan hasil pengumpulan dan pengolahan peraturan perundang-

undangan dan produk hukum lainnya dalam bentuk konsep telahaan 
kepada atasan untuk di periksa dan dikoreksi 

6. Melaksanakan pengarsipan telaahan peraturan perundang-undangan dan 
produk hukum lainnya sesuai dengan prosedur dan metode pengarsipan 
agar telaahan terdokumentasi dengan baik serta siap untuk digunakan 
sewaktu-waktu 

7. Membuat konsep telaahan peraturan perundang-undangan dan produk 
hukum lainnya sesuai dengan aturan Tata Naskah serta mengkaji sesuai 
relevansinya agar mendapatkan konsep telahaan yang baik 

8. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 
rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan ketepatan bahan rencana pembahasan rancangan 

undang-undang 
2. Kelancaran dalam penyebarluasan produk hukum 
3. Kelancaran dalam pengumpulan, pengolahan, penyusunan, 

pendokumentasian, dan pelayanan informasi hukum 
4. Keberlangsungan kegiatan inventarisasi peraturan perundang-undangan 

dan produk hukum lainnya 
5. Ketepatan dalam penyampaian hasil pengumpulan dan pengolahan 

peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya 
6. Keberlangsungan kegiatan pengarsipan telaahan peraturan perundang-

undangan dan produk hukum lainnya 



7. Kesesuaian pembuatan konsep telaahan peraturan perundang-undangan 
dan produk hukum lainnya dengan aturan tata naskah 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Bahan rencana pembahasan rancangan undang-undang di lembaga legislatif 
2. Laporan penyebarluasan produk hukum 
3. Laporan pengumpulan, pengolahan, penyusunan, pendokumentasian, dan 

pelayanan informasi hukum 
4. Laporan kegiatan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan produk 

hukum lainnya 
5. Hasil pengumpulan dan pengolahan peraturan perundang-undangan dan 

produk hukum lainnya 
6. Laporan pelaksanaan pengarsipan telaahan peraturan perundang-undangan 

dan produk hukum lainnya 
7. Konsep telaahan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya 
8. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

9. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pengelola Peraturan Perundang-undangan memiliki pengetahuan tentang 
sejumiah peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan 
dan pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang 
tidak standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pada jabatan Pengelola Peraturan Perundang-undangan, untuk tugas 
sejenis dan berulang, membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang 
jelas, terperinci, dan spesifik. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pengelola Peraturan Perundang-undangan menggunakan pedoman 
terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang 
diberikan kepada pegawai 

. 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pengelola Peraturan Perundang-undangan memiliki pekerjaan yang terdiri 
dari tugas-tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung. Tindakan 
yang akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaaan Pengelola Peraturan Perundang-undangan meliputi 
pelaksanaan peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan 
bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih khas. 
Hasil kerja Pengelola mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau 
akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih lanjut. 



F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 
Pengelola Peraturan Perundang-undangan memiliki hubungan dengan 

pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit 
pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Pengelola Peraturan Perundang-undangan adalah 
untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi 
tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi 
bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pengelola Peraturan Perundang-undangan tidak memiliki persyaratan fisik 
khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pengelola Peraturan Perundang-undangan memiliki resiko pekerjaan dan 
ketidaknyamanan yang kecil. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Peraturan Perundang-undangan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 740 

  

  

Kelas Jabatan 6   (655-850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Perpustakaan 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN  

Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengadministrasian perpustakaan 
sesuai dengan peraturan kepustakaan dan prosedur pengelolaan perpustakaan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pelayanan peminjaman, pengembalian, pengadaan dan 

penerimaan hibah buku, jurnal, majalah dan koran kepada mahasiswa / 
pegawai 

2. Menyiapkan fasilitas pendukung seperti internet untuk mahasiswa / 
pegawai di perpustakaan agar selalu tersedia dalam mendukung kegiatan 
perpustakaan 

3. Memberikan penjelasan peletakan, peminjaman dan pengembalian buku, 
jurnal, majalan dan koran kepada mahasiswa / pegawai agar 
tersosialisasikannya petunjuk teknis atau SOP di perpustakaan 

4. Mengawasi penggunaan fasilitas pendukung, pemanfaatan ruang baca, 
dan ruang diskusi agar sesuai dengan tujuan pembelajaran 

5. Memeriksa kondisi fisik buku, jurnal, dan majalah saat pengembalian dan 
peminjaman oleh mahasiswa / pegawai untuk menjamin kualitas dan 
kuantitas fisiknya 

6. Mengolah data persediaan, permintaan, peminjaman dan pengembalian 
sesuai dengan prosedur yang berlaku agar memudahkan monitoring 
kebutuhan perpustakaan 

7. Menginventarisasi kebutuhan buku, jurnal, majalah, koran, fasilitas 
pendukung serta sarana dan prasarana perpustakaan agar sesuai dengan 
prosedur yang berlaku dan tujuan pembelajaran 

8. Menyiapkan Pedoman Pelayanan perpustakaan dengan cara 
merencanakan, menyusun, mengimplementasikan dan mengevaluasi 
pedoman pelayanan perpustakaan sesuai dengan prosedur yang berlaku 
agar memudahkan monitoring keadaan pelayanan laboratorium 

9. Menyiapkan SOP operasional peminjaman, pengembalian dan 
penerimaan hibah   dengan cara menyusun, mengimplementasikan dan 
mengevaluasi SOP agar memudahkan dalam menggunakan layanan 
laboratorium 

10. Melakukan stock opname secara rutin sesuai aturan yang berlaku untuk 
memudahkan monitoring keberadaan buku, jurnal, majalah dan koran 

11. Melakukan pemeliharaan, perawatan dan pengembangan buku, jurnal, 
majalah dan koran sesuai prosedur yang berlaku untuk mendukung tujuan 
pembelajaran 

12. Menyiapkan bahan rencana program tahunan demi mendukung tugas 
pokok dan fungsi unit kerja 

13. Melaksanakan implementasi 5R demi peningkatan efektifitas dan efisiensi 
kerja organisasi 



14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan fasilitas pendukung pengunjung perpustakaan 
2. Kelayakan dan Kelancaran layanan Perpustakaan 
3. Kelengkapan dan Kesesuaian bahan layanan perpustakaan 
4. Kesiapan dan Ketersediaan bahan Perpustakaan 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Pelayanan peminjaman, pengembalian, pengadaan dan penerimaan hibah 

buku, jurnal, majalah dan koran 
2. Fasilitas pendukung tersedia 
3. Sosialisasi SOP dan petunjuk perpustakaan 
4. Pengawasan kegiatan dalam perpustakaan 
5. Kondisi fisik buku, jurnal, majalah dan koran terjaga dengan baik 
6. Laporan data pengolahan persediaan, permintaan, peminjaman dan 

pengembalian 
7. Daftar inventaris kebutuhan buku, jurnal, majalah, koran, fasilitas pendukung 

serta sarana dan prasarana perpustakaan 
8. Pedoman Pelayanan perpustakaan 
9. SOP, dan instruksi kerja perpustakaan 
10. Laporan kegiatan stock opname 
11. Laporan pemeliharaan dan perawatan peralatan, bahan, suku cadang, dan 

sarpras perpustakaan 
12. Laporan Hasil bimbingan operasional/penggunaan peralatan dan bahan 

perpustakaan dan Bahan rencana program tahunan 
13. Laporan implementasi 5R 
14. Laporan pelaksanaan tugas pengelola perpustakaan 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pengetahuan Pengelola Perpustakaan tentang sejumiah peraturan, 

prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang 
luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling 
berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam masalah 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pengelola Perpustakaan melakukan tugas sejenis dan berulang, penyelia 
membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan 
spesifik. Bekerja sesuai instruksi atau pedoman 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman kerja Pengelola Perpustakaan terperinci dan khusus, yang 
meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada pegawai. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pekerjaan Pengelola Perpustakaan terdiri dari tugas yang mencakup 
langkah, proses, atau metode yang berhubungan 

 



E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 
Tugas Pengelola Perpustakaan meliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin 

dengan beberapa prosedur yang terpisah. Hasil kerja dan jasa yang diberikan 
untuk memfasilitasi orang lain.. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Pengelola Perpustakaan dengan pegawai di unit organisasi, 
kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau 
memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut 
antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti 
sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
pekerjaan Pengelola Perpustakaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Situasi kerja Pengelola Perpustakaan cukup terang, tidak panas, dan 
cukup ventilasi seperti, kantor, ruang rapat dan pelatihan, perpustakaan. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Perpustakaan 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 740 

  

  

Kelas Jabatan 6   (655-850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara 
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 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Persuratan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN  

Melakukan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang 
persuratan sesuai prosedur dan ketentuan tata naskah dinas untuk menjamin 
kualitas pengelolaan persuratan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan verifikasi terhadap dokumen pengagendaan dan persandian 

untuk menjamin penerimaan, pencatatan, dan pemberian lembar disposisi 
serta nomor agenda tepat 

2. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam penyusunan surat dinas 
sesuai prosedur dan ketentuan tata naskah dinas untuk mengklarifikasi 
kebenaran, ketepatan dan kevalidan konsep surat 

3. Memvalidasi klasifikasi surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya 
untuk menjamin klasifikasi surat dilakukan dengan cara yang tepat dan 
benar 

4. Menjamin terdisitribusinya surat kepada alamat yang tepat sesuai dengan 
alamat yang dituju 

5. Mengembangkan metode pengelolaan persuratan yang efisien dan efektif 
agar proses pengelolaan persuratan cepat dan tepat 

6. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 
rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

7. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. ketepatan dan kebenaran verifikasi dokumen pengagendaan 
2. kecepatan dan kevalidan hasil koordinasi 
3. ketepatan, kebenaran dan kelengkapan klasifikasi surat atau dokumen 
4. kecepatan dan ketepatan terdistribusinya surat 
5. kebenaran dan ketepatan metode pengelolaan persuratan 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. verifikasi dokumen 
2. koordinasi persuratan 
3. validasi klasifikasi surat 
4. surat terdisitribusi 
5. pengembangan pengelolaan persuratan 
6. bahan RKT 
7. Laporan hasil pelaksanaan tugas 

 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pengelola Persuratan memiliki pengetahuan tentang sejumiah peraturan, 
prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang 
luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling 
berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam masalah yang mungkin 
muncul sebagai Pengelola Informasi Kerjasama 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pengelola Persuratan bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan 
penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik 
dicakup di dalam instruksi atau pedoman 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pengelola Persuratan memerlukan pedoman terperinci dan khusus, yang 
meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada Pengelola 
Informasi Kerjasama. Pengelola Informasi Kerjasama harus patuh dan taat 
pada pedoman, penyimpangan atau inovasi yang dilakukan harus disetujui 
oleh penyelia 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pengelola Persuratan memiliki kompleksitas dari tugas-tugas yang jelas 
dan berhubungan secara langsung. Dalam pelaksanaan tugasnya, sedikit 
atau sama sekali tidak ada pilihan yang harus dibuat di dalam memutuskan 
apa yang harus dilakukan. Tindakan yang akan diambil atau respons yang 
harus dibuat sudah dapat dilihat. Pekerjaan Pengelola Informasi Kerjasama 
secara cepat dapat dikuasai 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Pengelola Perpustakaan meliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin 
dengan beberapa prosedur yang terpisah. Hasil kerja dan jasa yang diberikan 
untuk memfasilitasi orang lain.. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Pengelola Persuratan yaitu dengan pegawai di unit organisasi, 
kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Pengelola Persuratan adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang 
mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan oleh Pengelola 
Persuratan untuk melaksanakan pekerjaan 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Pengelola Persuratan tidak memiliki risiko yang berbahaya 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Persuratan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 690 

  

  

Kelas Jabatan 6   (655-850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Hendrini, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Profesi SDM 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN  

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi 
dan penyusunan laporan terkait profesi SDM sesuai ketentuan dan prosedur 
yang berlaku untuk mendukung tujuan organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menghimpun dan mencatat bahan dan data terkait profesi SDM sesuai 

prosedur dalam rangka pelaksanaan tugas 
2. Melakukan pemutakhiran data terkait profesi SDM secara periodik sesuai 

prosedur dalam rangka pelaksanaan tugas 
3. Mengklasifikasikan bahan dan data terkait profesi SDM sesuai prosedur 

dalam rangka pelaksanaan tugas 
4. Membahas konsep pengolahan data terkait profesi SDM dengan pejabat 

yang berwenang dan terkait sesuai dengan prosedur dan arahan atasan 
untuk kesempurnaan pelaksanaan tugas 

5. Menyiapkan alat dan sarana kelengkapan yang diperlukan untuk 
pelaksanaan bimbingan teknis dan konsultasi dalam penerapan kebijakan 
pembinaan profesi SDM sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas 

6. Menyiapkan perangkat pengelolaan sistem informasi profesi SDM 
7. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan bahan dan data terkait profesi SDM 
2. Kesesuaian data dan kesinambungan pemutakhiran data profesi SDM 

secara periodi 
3. Ketepatan pengklasifikasian data profesi SDM 
4. Ketepatan konsep pengolahan data profesi SDM 
5. Kelengkapan alat dan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan bimtek 

dan konsultasi 
6. Kesiapan perangkat pengelolaan sistem informasi profesi SDM 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Catatan bahan dan data terkait profesi SDM 
2. Dokumen pembaharuan data terkait profesi SDMa secara periodik sesuai 

prosedur dalam rangka pelaksanaan tugas 
3. Dokumen klasifikasi bahan dan data terkait profesi SDM 



4. Dokumen perbaikan hasil pengolahan data terkait profesi SDM 
5. Laporan kesiapan bahan materi bimbingan teknis dan konsultasi dalam 

penerapan kebijakan pembinaan profesi SDM 
6. Laporan kesiapan perangkat pengelolaan sistem informasi profesi SDM 
7. Dokumen rencana program tahunan sesuai dengan rencana strategis 
8. Dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 

dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pengelola Profesi SDM memerlukan Pengetahuan tentang sejumiah 
peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak 
standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pengelola Profesi SDM bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan 
penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik 
dicakup di dalam instruksi atau pedoman 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Prosedur melaksanakan pekerjaan ditetapkan dan sejumlah pedoman 
tersedia. Pengelola Profesi SDM menggunakan dan prosedur yang paling 
tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil 
pertimbangan dalam memilih pedoman, referensi, (minor). Pengelola Profesi 
SDM dapat menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pekerjaan Pengelola Profesi SDM terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan 
berhubungan secara langsung. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Pengelola Profesi SDM meliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin 
dengan beberapa prosedur yang terpisah. Dengan hasil kerja dan jasa yang 
diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai sedikit 
dampak di luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pengelola Profesi SDM memiliki hubungan dengan unit organisasi, kantor, 
proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Pengelola Profesi SDM adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang 
mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 



H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pengelola Profesi SDM dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan 

pekerjaan. Walaupun demikian mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, 
menunduk, membawa benda ringan seperti kertas, buku atau bagian yang 
kecil; atau mengendarai mobil. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Pengelola Profesi SDM membawa resiko dan 
ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan tindakan pencegahan 
keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang rapat dan 
pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan umum, antara lain 
penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari 
licin dan jatuh, pengamatan peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas. Situasi 
kerja cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Profesi SDM 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 790 

  

  

Kelas Jabatan 6   (655-850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Dr. Suharyanto, S.E., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Program Reformasi Birokrasi 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN  

Melakukan kegiatan yang meliputi pembuatan rencana kerja, menghimpun, 
mencatat dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi dengan 
menentukan metoda dan teknik tertentu untuk disajikan dalam bentuk dokumen 
kepada atasan, sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan kajian dan penilaian terhadap usulan program reformasi 

birokrasi 
2. Melakukan komunikasi dan asistensi pelaksanaan reformasi birokrasi 

3. Melakukan kerjasama dengan pihak‐pihak yang relevan dalam rangka 
pelaksanaan reformasi birokrasi 

4. Membantu Tim   Reformasi   Birokrasi   dalam   melakukan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi 

5. Melakukan identifikasi, distribusi, dan pemanfaatan data informasi 
pengetahuan   untuk   mendorong   knowledge   management   dalam 
rangka  pelaksanaan reformasi birokrasi 

6. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 
rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

7. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian dan ketepatan metode kajian, identifikasi, penilaian terhadap 

pelaksanaan program reformasi birokrasi 
2. Kelancaran dan keberlangsungan komunikasi dan kerjasama dengan 

pihak-pihak terkait terkait pemenuhan program reformasi birokrasi 
3. Keterwujudan dan keharmonisan internalisasi sistem nilai 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan hasil kajian dan penilaian usulan program reformasi birokrasi 
2. Laporan pelaksanaan asistensi kegiatan reformasi birokrasi 
3. Laporan kerjasama dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi 
4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi 
5. Laporan hasil identifikasi, distribusi, dan pemanfaatan  data informasi 

pengetahuan 
6. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 



7. Laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pengelola Program Reformasi Birokrasi memiliki pengetahuan tentang 
sejumlah peraturan, prosedur, dan operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang cukup untuk melaksanakan pekerjaannya dan 
menyelesaikan masalah yang mungkin muncul 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pengelola Profesi SDM bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan 
penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik 
dicakup di dalam instruksi atau pedoman 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 
yang diberikan kepada Pengelola Program Reformasi Birokrasi. Pengelola 
Program Reformasi Birokrasi harus patuh dan taat pada pedoman, 
penyimpangan atau inovasi yang dilakukan harus disetujui oleh penyelia 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pekerjaan Pengelola Program Reformasi Birokrasi terdiri dari tugas yang 
mencakup langkah, proses, atau metode yang berhubungan. Keputusan 
mengenai apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang 
mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan perbedaan 
diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali. Tindakan yang 
diambil atau respons yang dibuat adalah berbeda tergantung pada sumber 
informasi, cara mendapatkan informasi (transaksi), atau perbedaan sifat 
faktual lainnya 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Pengelola Program Reformasi Birokrasi meliputi pekerjaan tertentu 
bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah. Hasil kerja dan jasa 
yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai 
sedikit dampak di luar unit organisasi langsung 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Pengelola Program Reformasi Birokrasi dengan pegawai di unit 
organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan Pengelola Program Reformasi Birokrasi hubungan adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis 

 
 

 



H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Sifat pekerjaan pada Pengelola Program Reformasi Birokrasi menetap 

dan tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
pekerjaan 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Pengelola Program Reformasi Birokrasi tidak memiliki risiko 
yang berbahaya. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Program Reformasi Birokrasi 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 740 

  

  

Kelas Jabatan 6   (655-850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Protokol 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN  

Mengkoordinasikan, memfasilitasi, mendokumentasikan kegiatan 
keprotokolan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
mendukung kebijakan organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengkoordinasikan kegiatan keprotokolan 
2. Menyiapkan  bahan dan peralatan pendukung kegiatan keprotokolan 
3. Melaksanakan kegiatan keprotokolan di BSSN dan mendokumentasikan 

kegiatan keprotokolan tersebut 
4. Melaksanakan pengelolaan keprotokolan kegiatan hari-hari besar nasional 

maupun keupacaraan 
5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 

dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Terlaksananya kegiatan keprotokolan 
2. Kesiapan bahan dan peralatan pendukung kegiatan keprotokolan 
3. Terlaksananya kegiatan keprotokolan di BSSN 
4. Dokumentasi kegiatan keprotokolan di BSSN 
5. Terlaksananya pengelolaan keprotokolan kegiatan hari-hari besar nasional 

maupun keupacaraan 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Kegiatan keprotokolan 
2. Kesiapan  bahan dan peralatan pendukung kegiatan keprotokolan 
3. Kegiatan keprotokolan di BSSN dan pendokumentasian kegiatan 
4. Kegiatan upacara 
5. Laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai dengan 

prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pengelola Protokol memiliki pengetahuan tentang sejumlah peraturan, 
prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang 
luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling 
berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam masalah yang mungkin 
muncul sebagai Pengelola Protokol 

 
 



B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pengelola Protokol bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan 

penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik 
dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 
yang diberikan kepada Pengelola Protokol. Pengelola Protokol harus patuh 
dan taat pada pedoman, penyimpangan atau inovasi yang dilakukan harus 
disetujui oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pekerjaan Pengelola Protokol terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan 
berhubungan secara langsung. Dalam pelaksanaan tugasnya, sedikit atau 
sama sekali tidak ada pilihan yang harus dibuat di dalam memutuskan apa 
yang harus dilakukan. Tindakan yang akan diambil atau respons yang harus 
dibuat sudah dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Pengelola Protokol meliputi pekerjaan tertentu yang bersifat rutin 
dengan beberapa prosedur yang terpisah. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Pengelola Protokol dengan pegawai di unit organisasi, kantor, 
proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Pengelola Protokol adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi/ 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Pengelola Protokol adalah menetap. Pegawai dapat duduk 
dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin 
kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti 
kertas, buku atau bagian yang kecil; atau mengendarai mobil. Tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pengelola Pengelola Protokol memiliki resiko pekerjaan fisik yang kecil 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Protokol 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 740 

  

  

Kelas Jabatan 6   (655-850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN  

Melakukan pengumpulan, penyusunan, pengelolaan, dan evaluasi terkait 
sistem pemeilharaan sarana dan prasarana di lingkungan kantor BSSN sesuai 
prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran pekerjaan pegawai BSSN 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengumpulkan data terkait kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana di 

lingkungan BSSN 
2. Menyusun jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana kantor untuk 

kelacaran pelaksanaan tugas 
3. Menyusun rencana pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sesuai 

prosedur yang ada untuk kelacaran pekerjaan kantor 
4. Menyusun rencana pemeriksaan kondisi fisik sarana dan prasarana 

gedung secara berkala dalam rangka uji kelayakan guna menjamin 
keamanan dan keselamatan kerja 

5. Menyiapkan rencana operasional instalasi listrik, pompa air, genset, lift, 
penyejuk udara, saluran telekomunikasi 

6. Menyiapkan dan mengevaluasi mekanisme dan prosedur pemeliharaan 
sarana dan prasarana kantor 

7. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 
rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

8. Membuat  laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan dan kesesuaian data kebutuhan pemeliharaan sarana 

prasarana di lingkungan BSSN 
2. Kesesuaian jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 
3. Kesesuaian rencana pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 
4. Kesesuaian rencana pemeriksaan kondisi fisik sarana dan prasarana 

gedung secara berkala dalam rangka uji kelayakan guna menjamin 
keamanan dan keselamatan kerja 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Data terkait kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana di lingkungan BSSN 
2. Dokumen jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana kantor untuk kelacaran 

pelaksanaan tugas 
3. Dokumen rencana pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sesuai 

prosedur yang ada untuk kelacaran pekerjaan kantor 



4. Dokumen rencana pemeriksaan kondisi fisik sarana dan prasarana gedung 
secara berkala dalam rangka uji kelayakan guna menjamin keamanan dan 
keselamatan kerja 

5. Dokumen rencana operasional instalasi listrik, pompa air, genset, lift, 
penyejuk udara, saluran telekomunikasi 

6. Dokumen mekanisme dan prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana 
kantor 

7. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerj 

8. Laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pengelola Sarana dan Prasarana mempunyai pengetahuan tentang 
sejumlah peraturan, prosedur, atau operasi terkait pengelolaan sarana 
prasarana kantor 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pengelola Sarana dan Prasarana bekerja sesuai instruksi dan 
berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pengelola Sarana dan prasarana  
harus patuh dan taat pada pedoman, dan jika ada penyimpangan harus 
disetujui oleh penyelia 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pengelola Sarana dan Prasarana memiliki tugas yang mencakup langkah, 
proses, atau metode yang berhubungan dengan pengelolaan sarana dan 
prasarana. Ia harus mengetahui apa yang harus dilakukan, mencakup 
berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali 
keberadaan dan perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah 
dapat dikenali. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Pengelola Sarana dan Prasarana meliputi pekerjaan pemeliharaan 
sarana dan prasarana yang bersifat rutin dengan dengan bebrapa prosedur 
yang terpisah. Hasil kerja dan jasa yang diberikan untuk memfasilitasi 
pekerjaan pegawai BSSN 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pekerjaan Pengelola Sarana dan Prasarana berhubungan dengan 
pegawai di dalam unit pendukung 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dari Pengelola Sarana dan Prasarana adalah koordinasi 
kegiatan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana BSSN 



H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pekerjaan  Pengelola Sarana dan Prasarana bersifat menetap dan tidak 

ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pengelola Sarana dan Prasarana memiliki resiko pekerjaan fisik yang kecil 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 740 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Sertifikasi 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN  

Melakukan kegiatan yang meliputi pembuatan rencana kerja, menghimpun, 
mencatat dan koordinasi layanan sertifikasi Bahan dan Peralatan dengan 
menentukan metoda dan teknik tertentu untuk disajikan dalam bentuk dokumen  
sertifikasi bahan dan peralatan kepada atasan, sesuai prosedur dan peraturan 
yang berlaku 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Membuat rencana kerja pengelolaan layanan sertifikasi dengan 

mempelajari pedoman dan petunjuk untuk mengetahui metoda dan teknik 
analisis dan penyajian data terkait fasilitasi sertifikasi Bahan dan Peralatan 

2. Menerima dan mencatat permohonan sertifikasi Bahan dan Peralatan atas 
permintaan instansi (pemerintah dan non pemerintah) dalam buku register 
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diteliti kelengkapannya 

3. Menghimpun dan memeriksa persyaratan dokumen untuk untuk 
pelaksanaan sertifikasi keamanan Bahan dan Peralatan  sesuai prosedur 
yang berlaku 

4. Mengkoordinasikan dengan lembaga terkait dalam melakukan uji 
keamanan Bahan dan Peralatan 

5. Membuat konsep penetapan pemberian sertifikat keamananBahan dan 
Peralatan atas hasil uji kelayakan Bahan dan Peralatan kepada pimpinan 
untuk mendapatkan penetapan sesuai prosedur yang berlaku 

6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi keamanan bahan dan 
Peralatan sesuai prosedur yang berlaku 

7. Menyimpan dokumen, arsip, serta berkas lainnya ke dalam media tertentu 
untuk menjaga keamanan dan kerahasian sesuai ketentuan yang berlaku 

8. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 

9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian rencana kerja fasilitasi sertifikasi Bahan dan Peralatan 
2. Kelengkapan persyaratan dokumen permohonan sertifikasi Bahan dan 

Peralatan 
3. Kelancaran proses koordinasi dengan stakeholder dan unit kerja terkait 
4. Kesesuaian pelaksanaan pengelolaan sertifikasi dengan standard 

operasional dan prosedur yang berlaku 
5. Hasil monitoring dan evaluasi, layanan sertifikasi bahan dan peralatan 

yang lengkap dan komprehensif 



6. Ketepatan waktu penyelesaian tugas dan kelengkapan dokumen 
pelaporan 
 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen rencana kerja pengelolaan layanan sertifikasi 
2. Dokumen permohonan sertifikasi Bahan dan Peralatan 
3. Dokumen persyaratan uji tingkat keamanan Bahan dan Peralatan 
4. Laporan hasil koordinasi 
5. Dokumen konsep penetapan pemberian sertifikat keamananBahan dan 

Peralatan 
6. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan sertifikasi 

Bahan dan Peralatan 
7. Penyimpanan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan 

sertifikasi Bahan dan Peralatan dalam media tertentu 
8. Dokumen rencana program tahunan sesuai dengan rencana strategis 
9. Dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 

dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 
 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pengelola Sertifikasi perlu Pengetahuan tentang sejumiah peraturan, 
prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang 
luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling 
berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam masalah 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pengelola Sertifikasi bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan 
penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik 
dicakup di dalam instruksi atau pedoman 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Prosedur melaksanakan pekerjaan ditetapkan dan sejumlah pedoman 
tersedia. Pengelola Sertifikasi mengunakan dan prosedur yang paling tepat 
untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil 
pertimbangan dalam memilih pedoman, referensi, (minor). Pengelola 
Sertifikasi dapat menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. Situasi 
dimana pedoman yang ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan 
dari pedoman yang diajukan harus mengacu pada penyelia 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pekerjaan Pengelola Sertifikasi terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan 
berhubungan secara langsung. Sedikit atau sama sekali tidak ada pilihan 
yang harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Tindakan 
yang akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 
Pekerjaan secara cepat dapat dikuasai 

 



E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 
Tugas Pengelola Sertifikasi meliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin 

dengan beberapa prosedur yang terpisah. Hasil kerja dan jasa yang diberikan 
untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai sedikit dampak di 
luar unit organisasi langsung 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Pengelola Sertifikasi dengan pegawai di unit organisasi, kantor, 
proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung serta dapat juga dengan 
anggota masyarakat luas di dalam situasi tertentu 

 
 

G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Tujuan hubungan adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau 

memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut 
antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti 
sampai dengan yang sangat teknis 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Pengelola Sertifikasi adalah menetap. Pegawai dapat duduk 
dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin 
kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti 
kertas, buku atau bagian yang kecil; atau mengendarai mobil. Tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pengelola Sarana dan Prasarana memiliki resiko pekerjaan fisik yang kecil 
Lingkungan kerja pengelola sertifikasi membawa resiko dan ketidaknyamanan 
setiap hari, yang membutuhkan tindakan pencegahan keamanan khususnya 
pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang rapat dan pelatihan, perpustakaan, 
perumahan, kendaraan umum, antara lain penggunaan praktek kerja yang 
aman pada peralatan kantor, menghindari licin dan jatuh, pengamatan 
peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas. Situasi kerja cukup terang, tidak 
panas, dan cukup ventilasi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Sertifikasi 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 740 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan 
Unit Kerja  : Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN  

Melakukan kegiatan yang meliputi penyiapan dokumen penyusunan NSPK, 
Bahan implementasi, Standar pengelolaan informasi dan jaringan, bahan analisis 
kebutuhan operasional, dokumen, perangkat dan administrasi pelaksanaan 
kegiatan, bahan perencanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi dan 
jaringan sesuai peraturan yang berlaku. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan dokumen penyusunan dan evaluasi Norma, Standar, 

Prosedur, dan kriteria pengelolaan sistem informasi dan jaringan 
2. Menyiapkan bahan implementasi standar pengelolaan sistem informasi 

dan jaringan 
3. Menyiapkan bahan kegiatan analisis kebutuhan opersional pengelolaan 

sistem informasi dan jaringan 
4. Menyiapkan dokumen dan administrasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan 

sistem informasi dan jaringan 
5. Menyiapkan dokumen dan perangkat kegiatan operasional pengelolaan 

sistem informasi dan jaringan 
6. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan 

sistem informasi dan jaringan 
7. Menyiapkan bahan perencanaan strategis pengembangan kapasitas 

pengelolaan sistem informasi dan jaringan 
8. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 

9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketersediaan dokumen penyusunan NSPK Sistem informasi dan Jaringan 
2. Ketersediaan bahan implementasi standar pengelolaan sistem informasi 

dan jaringan 
3. Ketersediaan bahan analisis kebutuhan operasional pengelolaan sistem 

informasi dan jaringan 
4. Ketersediaan dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan 

sistem informasi dan jaringan 
5. Kesiapan perangkat operasional sistem informasi dan jaringan 
6. ketersedian bahan monitoring dan instrumen evaluasi pelaksanaan 

pengelolaan sistem informasi dan jaringan 
7. Tersediannya bahan perencanaan strategis pengembangan kapasitas 

pengelolaan sistem informasi dan jaringan 



III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen penyusunan dan evaluasi Norma, Standar, Prosedur, dan kriteria 

pengelolaan sistem informasi dan jaringan 
2. Bahan implementasi standar pengelolaan sistem informasi dan jaringan 
3. Bahan kegiatan analisis kebutuhan opersional pengelolaan sistem informasi 

dan jaringan 
4. Dokumen dan administrasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem 

informasi dan jaringan 
5. Dokumen dan perangkat kegiatan operasional pengelolaan sistem informasi 

dan jaringan 
6. Bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sistem informasi 

dan jaringan 
7. Bahan perencanaan strategis pengembangan kapasitas pengelolaan sistem 

informasi dan jaringan 
8. Dokumen rencana program tahunan sesuai dengan rencana strategis 
9. Dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 

dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 

Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan memiliki pengetahuan tentang 
sejumiah peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan 
dan pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang 
tidak standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah yang mungkin muncul sebagai Pengelola Informasi Kerjasama 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan bekerja sesuai instruksi dan 
berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan memerlukan pedoman terperinci 
dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada 
Pengelola Informasi Kerjasama. Pengelola Informasi Kerjasama harus patuh 
dan taat pada pedoman, penyimpangan atau inovasi yang dilakukan harus 
disetujui oleh penyelia 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan memiliki tugas yang mencakup 
langkah, proses, atau metode yang berhubungan. Keputusan mengenai apa 
yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang 
mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan perbedaan 
diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali. Tindakan yang 
diambil atau respons yang dibuat adalah berbeda tergantung pada sumber 
informasi, cara mendapatkan informasi (transaksi), atau perbedaan sifat 
faktual lainnya. 

 



E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 
Tugas Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan meliputi pekerjaan 

tertentu yang bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah 
 

F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 
Hubungan Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan yaitu dengan 

pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit 
pendukung 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
pekerjaan Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan oleh Pengelola 
Sistem Informasi dan Jaringan untuk melaksanakan pekerjaan 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan tidak memiliki risiko 
yang berbahaya 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan 
Unit Kerja  : Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 740 

  

  

Kelas Jabatan 6   (655-850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Kepala Pusat Data dan Teknologi 

Informasi Komunikasi 
 

ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Akhmad Toha, S.AP) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Sistem Keamanan Informasi  
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi 
     Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN  

Melakukan kegiatan yang meliputi penyiapan dokumen penyusunan NSPK, 
Bahan implementasi, Standar pengelolaan keamanan informasi, bahan analisis 
kebutuhan operasional, dokumen, perangkat dan administrasi pelaksanaan 
kegiatan, bahan perencanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keamanan 
informasi sesuai peraturan yang berlaku. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan dokumen norma, standar, prosedur, dan kriteria layanan 

pengamanan informasi pemerintah dalam rangka pembuatan rencana 
kegiatan 

2. Menyiapkan bahan pelaksanaan audit sistem keamanan informasi 
3. Menyiapkan bahan asistensi, sosialisasi, rekomendasi dan bahan lainnya 

terkait sistem kaemanan informasi 
4. Menyiapkan bahan penyusunan strategi tata kelola keamanan informasi 

dan pembinaan kepada stake holder 
5. Menyiapkan bahan koordinasi  tata kelola keamanan informasi  dan 

membangun kemitraan dengan stake holder 
6. Menyiapkan bahan penyusunan standar tata kelola dan keamanan 

informasi 
7. Menyiapkan bahan kegiatan operasional tatakelola keamanan informasi 
8. Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan operasional tata kelola 

keamanan informasi 
9. Menyiapkan bahan pengukuran ketahanan siber nasional 
10. Menghimpun bahan monitoring dan evaluasi keamanan informasi 
11. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 

12. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian rencana kerja pengelolaan sistem keamanan informasi 
2. Ketersediaan instrumen audit sistem keamanan informasi 
3. ketersediaan bahan asistensi, sosialisasi, rekomendasi keamanan sistem 

informasi 
4. Ketepatan strategi tata kelola keamanan informasi 
5. Pengelolaan administrasi operasional keamanan informasi 
6. Ketersediaan bahan monitoring dan evaluasi keamanan informasi 

 



III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen rencana kegiatan pengelolaan sistem informasi 
2. Bahan pelaksanaan audit sistem keamanan informasi 
3. Bahan asistensi, sosialisasi, rekomendasi dan bahan lainnya terkait sistem 

kaemanan informasi 
4. Bahan penyusunan strategi tata kelola keamanan informasi dan pembinaan 

kepada stake holder 
5. Bahan koordinasi  tata kelola keamanan informasi  dan membangun 

kemitraan dengan stake holder 
6. Bahan penyusunan standar tata kelola dan keamanan informasi 
7. Bahan kegiatan operasional tatakelola keamanan informasi 
8. Dokumen administrasi kegiatan operasional tata kelola keamanan informasi 
9. Bahan pengukuran ketahanan siber nasional 
10. Instrumen monitoring dan evaluasi keamanan informasi 
11. Dokumen rencana program tahunan sesuai dengan rencana strategis 
12. Dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 

dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung 
jawaban 
 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pengelola Sistem Keamanan Informasi memiliki pengetahuan tentang 

sejumiah peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan 
dan pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang 
tidak standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah yang mungkin muncul sebagai Pengelola Informasi Kerjasama. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pengelola Sistem Keamanan Informasi bekerja sesuai instruksi dan 
berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pengelola Sistem Keamanan Informasi memerlukan pedoman terperinci 
dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan kepada 
Pengelola Informasi Kerjasama. Pengelola Informasi Kerjasama harus patuh 
dan taat pada pedoman, penyimpangan atau inovasi yang dilakukan harus 
disetujui oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pengelola Sistem Keamanan Informasi memiliki tugas yang mencakup 
langkah, proses, atau metode yang berhubungan. Keputusan mengenai apa 
yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang 
mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan perbedaan 
diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali. Tindakan yang 
diambil atau respons yang dibuat adalah berbeda tergantung pada sumber 
informasi, cara mendapatkan informasi (transaksi), atau perbedaan sifat 
faktual lainnya. 

 



E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 
Tugas Pengelola Sistem Keamanan Informasi meliputi pekerjaan tertentu 

yang bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah. 
 

F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 
Hubungan Pengelola Sistem Keamanan Informasi yaitu dengan pegawai 

di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit 
pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Pengelola Sistem Keamanan Informasi adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan oleh Pengelola 
Sistem Keamanan Informasi untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Pengelola Sistem Keamanan Informasi tidak memiliki risiko 
yang berbahaya. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Sistem Keamanan Informasi 
Unit Kerja  : Deputi Bidang Proteksi dan Deputi Bidang Penanggulangan 
    dan Pemulihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 740 

  

  

Kelas Jabatan 6   (655-850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Deputi Bidang Penanggulangan 

dan Pemulihan 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Asep Chaerudin, M.A.S.S) 



 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi  
Unit Kerja  : Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN  

Melakukan kegiatan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang 
meliputi membuat rencana kegiatan, mengelola dan meningkatkan kapasitas 
perangkat teknoligi informasi, dukungan, perawatan dan perbaikan perangkat TI, 
koordinasi dalam rangka sinergi dan integrasi serta evaluasi pengembangan 
perangkat teknologi informasi. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Membuat rencana kegiatan dengan mempelajari norma, standar, prosedur 

dan kriteria keamanan informasi dan infrastruktur pendukung layanan 
pusat operasi keamanan siber 

2. Melakukan pengelolaan dan peningkatan kapasitas perangkat teknologi 
informasi komunikasi 

3. Memberikan dukungan perangkat  Teknologi Informasi Komunikasi dalam 
rangka melaksanakan tata kelola keamanan informasi dan infrastruktur 

4. Mengkoordinasikan dengan satuan kerja terkait dan instansi pemerintah 
terkait dalam rangka sinergi dan integrasi teknologi Pusat Operasi 
Keamanan Siber secara Nasional dengan seluruh Stakeholder; 

5. Melakukan perawatan dan perbaikan perangkat keamanan informasi dan 
infrastruktur pendukung layanan pusat operasi keamanan siber 

6. Melakukan evaluasi dan pengembangan perangkat teknologi informasi 
komunikasi 

7. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kehandalan perangkat teknologi informasi komunikasi 
2. Ketersediaan perangkat teknologi informasi komunikasi 
3. Keterkaitan terhadap instansi pemerintah dalam rangka sinergi dan 

integrasi teknologi Pusat Operasi Keamanan Siber secara nasional 
4. kelayakan penggunaan perangkat teknologi informasi komunikasi 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen rencana kegiatan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi 
2. Dokumen pengelolaan dan peningkatan kapasitas perangkat teknologi 

informasi komunikasi 
3. Layanan tata kelola keamanan informasi dan infrastruktur pendukung 



4. Hasil koordinasi dalam rangka sinergi dan integrasi teknologi Pusat Operasi 
Keamanan Siber secara nasional 

5. Laporan perbaikan perangkat keamanan informasi dan infrastruktur 
pendukung 

6. Dokumen hasil perangkat keamanan informasi dan infrastruktur pendukung 
7. Dokumen rencana program tahunan sesuai dengan rencana strategis 
8. Dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 

dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi memiliki pengetahuan tentang 

sejumiah peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan 
dan pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang 
tidak standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah yang mungkin muncul sebagai Pengelola Informasi Kerjasama 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi bekerja sesuai instruksi dan 
berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi memerlukan pedoman 
terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang 
diberikan kepada Pengelola Informasi Kerjasama. Pengelola Informasi 
Kerjasama harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan atau inovasi 
yang dilakukan harus disetujui oleh penyelia 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi memiliki tugas yang mencakup 
langkah, proses, atau metode yang berhubungan. Keputusan mengenai apa 
yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang 
mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan perbedaan 
diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali. Tindakan yang 
diambil atau respons yang dibuat adalah berbeda tergantung pada sumber 
informasi, cara mendapatkan informasi (transaksi), atau perbedaan sifat 
faktual lainnya. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi meliputi pekerjaan 
tertentu yang bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi yaitu dengan 
pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit 
pendukung 

 



G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Tujuan hubungan Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi adalah untuk 

memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan oleh Pengelola 
Teknologi Informasi Komunikasi untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi tidak memiliki risiko 
yang berbahaya 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi 
Unit Kerja  : Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional  
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 740 

  

  

Kelas Jabatan 6   (655-850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Kepala Pusat Operasi Keamanan 

Siber Nasional 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Hasto Prastowo, S.Kom) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Unit Layanan Pengadaan  
Unit Kerja  : Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN  

Melakukan kegiatan yang meliputi pelaksanaan urusan keuangan, ketata 
usahaan, perlengkapan dan rumah tangga, dokumen pelaporan, inventarisasi 
dokumen, penyiapan fasilitas dan kegiatan lainnya yang terkait pengelolaan unit 
layanan pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, ketata usahaan, 

perlengkapan dan rumah tangga ULP 
2. Menginventarisasi paket-paket yang akan di lelangkan/diseleksi 
3. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan untuk 

kegiatan pengadaan 
4. Menyiapkan fasilitas pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa 
5. Mengagendakan dan Mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan 

oleh penyedia barang dan jasa 
6. Mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen 

pengadaan untuk lmendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
7. Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa 
8. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pengadaan dan menyusun 

laporan evaluasi 
9. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
10. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 

11. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Pengaturan keuangan, ketata usahaan, perlengkapan dan rumah tangga 
2. Input data ke sistem informasi pengadaan 
3. Kesesuaian penjadwalan sanggahan 
4. Kelengkapan dokumen pengadaan 

 
 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen laporan pengelolaan urusan keuangan, ketata usahaan, 
perlengkapan dan rumah tangga ULP 

2. Daftar inventarisasi paket-paket yang akan di lelangkan/diseleksi 
3. Dokumen pendukung kegiatan pengadaan 
4. Perangkat fasilitas pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa 
5. Jadwal agenda dan hasil koordinasi sanggahan 



6. Dokumen/aplikasi sistem pengadaan dan sistem manajemen pengadaan 
7. Dokumen pengadaan barang dan jasa 
8. Bahan evaluasi pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan evaluasi 
9. Bahan laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
10. Dokumen rencana program tahunan sesuai dengan rencana strategis 
11. Dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 

dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pengelola Unit Layanan Pengadaan memerlukan Pengetahuan tentang 

sejumiah peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan 
dan pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang 
tidak standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam 
masalah 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pengelola Unit Layanan Pengadaan bekerja sesuai instruksi dan 
berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi memerlukan pedoman 
terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang 
diberikan kepada Pengelola Informasi Kerjasama. Pengelola Informasi 
Kerjasama harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan atau inovasi 
yang dilakukan harus disetujui oleh penyelia 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi memiliki tugas yang mencakup 
langkah, proses, atau metode yang berhubungan. Keputusan mengenai apa 
yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang 
mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan perbedaan 
diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali. Tindakan yang 
diambil atau respons yang dibuat adalah berbeda tergantung pada sumber 
informasi, cara mendapatkan informasi (transaksi), atau perbedaan sifat 
faktual lainnya. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi meliputi pekerjaan 
tertentu yang bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi yaitu dengan 
pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit 
pendukung 

 
 



G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Tujuan hubungan Pengelola Unit Layanan Pengadaan adalah untuk 

memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis Tujuan 
hubungan Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pengelola Unit Layanan Pengadaan dapat duduk dengan nyaman untuk 
melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin kadang-kadang berjalan, 
berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti kertas, buku atau bagian 
yang kecil; atau mengendarai mobil. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Pengelola Unit Layanan Pengadaan membawa resiko dan 
ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan tindakan pencegahan 
keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang rapat dan 
pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan umum, antara lain 
penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari 
licin dan jatuh, pengamatan peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas. Situasi 
kerja cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengelola Unit Layanan Pengadaan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 740 

  

  

Kelas Jabatan 6   (655-850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala Biro Umum 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Muhammad Hita Tunggal, S.T.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengolah Bahan Koleksi dan Museum 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN  

Melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dan data dalam rangka 
penyiapan penyusunan pengelolaan koleksi museum yang memiliki budaya dan 
ilmiah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan 
tugas berjalan dengan lancar. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menghimpun laporan, pustaka, pedoman dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka 
penyiapan penyusunan rancangan, evaluasi dan pengkajian rencana 
kegiatan Museum 

2. Menyeleksi mencatat data yang berkaitan dengan bahan pelaksanaan 
rencana kegiatan Museum 

3. Melakukan tabulasi dan rekapitulasi data pelaksanaan kegiatan dalam 
rangka penyiapan penyusunan rancangan, evaluasi dan pengkajian 
kegiatan rencana kegiatan museum 

4. Memelihara dan menyimpan data rencana kegiatan museum 
5. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyelesaian tugas rencana kegiatan 

museum 
6. Mengelola koleksi   museum   sesuai   jenisnya,   meliputi   inventarisasi,  

registrasi,   dokumentasi,   penyimpanan   koleksi,   mutasi   koleksi,   dan 
klasisifikasi koleksi 

7. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan koleksi museum 
8. Melaksanakan  penerimaan     kunjungan     tamu     dari     instansi 

pemerintah/swasta/masyarakat yang berkunjung ke museum termasuk 
memberikan jasa pelayanan informasi pada tamu yang membutuhkannya 

9. Melaksanakan publikasi museum melalui iklan, pengumuman radio, koran, 
televisi, poster, penyusunan artikel agar museum dikenal secara luas 

10. Memberikan bimbingan     karya      tulis      untuk      siswa/siswi      dan 
mahasiswa/mahasiswi  meliputi  tugas-tugas  sekolah,  paper  dan  skripsi 
untuk   meningkatkan   pemahaman   dan   kecintaan   terhadap   benda 
bersejarah. 

11. Melakukan kegiatan program audio/audiovisual meliputi pembuatan video, 
slide, rekaman yang berhubungan dengan koleksi museum untuk 
meningkatkan pemahaman dan kecintaan terhadap benda bersejarah 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan kebenaran data yang berkaitan dengan bahan 

pelaksanaan rencana kegiatan Museum 
2. Ketepatan tabulasi dan rekapitulasi data pelaksanaan kegiatan dalam 

rangka penyiapan penyusunan 



3. ketepatan tabulasi dan rekapitulasi data pelaksanaan kegiatan dalam 
rangka penyiapan penyusunan 

4. kesesuaian Laporan pengelolaan koleksi   museum   sesuai   jenisnya,   
meliputi   inventarisasi,  registrasi,   dokumentasi,   penyimpanan   koleksi,   
mutasi   koleksi,   dan klasisifikasi koleksi 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Tersedianya himpunan laporan, pustaka, pedoman dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka 
penyiapan penyusunan rancangan, evaluasi dan pengkajian rencana kegiatan 
Museum 

2. Tersedianya data yang berkaitan dengan bahan pelaksanaan rencana 
kegiatan museum 

3. Tersedianya tabulasi dan merekapitulasi bahan pelaksanaan kegiatan dalam 
rangka penyiapan penyusunan rancangan, evaluasi dan pengkajian rencana 
kegiatan museum 

4. Terpeliharanya dan tersimpannya data bahan rencana kegiatan museum 
5. Terkumpulnya bahan dalam rangka penyelesaian tugas rencana kegiatan 

museum 
6. Laporan pengelolaan koleksi   museum   sesuai   jenisnya,   meliputi   

inventarisasi,  registrasi,   dokumentasi,   penyimpanan   koleksi,   mutasi   
koleksi,   dan klasisifikasi koleksi 

7. Laporan perawatan dan pemeliharaan koleksi museum 
8. Laporan  penerimaan     kunjungan     tamu     dari     instansi 

pemerintah/swasta/masyarakat yang berkunjung ke museum termasuk 
memberikan jasa pelayanan informasi pada tamu yang membutuhkannya 

9. Laporan publikasi museum melalui iklan, pengumuman radio, koran, televisi, 
poster, penyusunan artikel agar museum dikenal secara luas 

10. Dokumen bimbingan     karya      tulis      untuk      siswa/siswi      dan 
mahasiswa/mahasiswi  meliputi  tugas-tugas  sekolah,  paper  dan  skripsi 
untuk   meningkatkan   pemahaman   dan   kecintaan   terhadap   benda 
bersejarah. 

11. Laporan kegiatan program audio/audiovisual meliputi pembuatan video, slide, 
rekaman yang berhubungan dengan koleksi museum untuk meningkatkan 
pemahaman dan kecintaan terhadap benda bersejarah 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-3 = 350) 
Pengolah Bahan Koleksi dan Museum memiliki pengetahuan tentang 

sejumlah peraturan, prosedur, dan operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang cukup khususnya penataan organisasi, proses bisnis dan 
lainnya 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Pengawasan Pengolah Bahan Koleksi dan Museum  meliputi tugas 
berkelanjutan atau tugas tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa 
yang harus diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, 
batas waktu dan prioritas tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi 
untuk tugas baru, sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode kerja yang 
disarankan atau saran pada sumber materi yang tersedia. 



 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Prosedur melaksanakan pekerjaan ditetapkan dan sejumlah pedoman 
tersedia. Pengolah Bahan Koleksi dan Museum mengunakan dan prosedur 
yang paling tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang 
terkecil pertimbangan dalam memilih pedoman, referensi, (minor). Pengolah 
Data Kelembagaan dapat menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. 
Situasi dimana pedoman yang ada tidak dapat diterapkan atau terjadi 
penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus mengacu pada penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pengolah Bahan Koleksi dan Museum mempunyai tugas yang mencakup 
langkah, proses, atau metode yang berhubungan. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pengolah Bahan Koleksi dan Museum menerapkan peraturan, regulasi, 
atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek 
dengan ruang lingkup yang lebih has 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pengolah Bahan Koleksi dan Museum memilik hubungan dengan pegawai 
di Loka Museum 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dengan Pengolah Bahan Koleksi dan Museum di Loka 
Museum bertujuan untuk kelancaran penataan organisasi, dengan cara 
memperoleh, mengklarifikasi,atau memberikan fakta atau informasi dan juga 
mengolah fakta atau informasi agar mudah di mengerti 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan rutin Pengolah Bahan Koleksi dan Museum yang menetap 
dengan kondisi pekerjaan paling banyak dengan cara duduk, walaupun 
terkadang berdiri, menunduk, membawa benda ringan, dan lainnya 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Pengolah Bahan Koleksi dan Museum dilakukan dalam 
lingkungan kantor yang aman dan nyaman 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengolah Bahan Koleksi dan Museum 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

350 

  

Tingkat faktor  1- 3 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 790 

  

  

Kelas Jabatan 6   (655-850) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengolah Data  
Unit Kerja : Sekretariat Utama 
   Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
   Balai Sertifikasi Elektronik 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN  

Melakukan kegiatan pengumpulan, pendokumentasian/penginputan dan 
pengolahan di bidang data. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pengolahan data administrasi persuratan dan persandian  
2. Mengolah data administrasi tata usaha dan kearsipan  
3. Mengolah data administrasi kepegawaian  
4. Mengolah data administrasi keuangan  
5. Mengolah data administrasi rumah tangga  
6. Mengolah data administrasi program kerja 

 
B. TANGGUNG JAWAB 

1. Kelengkapan dan keakuratan data administrasi persuratan dan persandian 
2. kelengkapan dan keakuratan data administrasi tata usaha dan kearsipan 
3. kelengkapan dan keakuratan data administrasi kepegawaian 
4. kelengkapan dan keakuratan data administrasi keuangan 
5. kelengkapan dan keakuratan data administrasi rumah tangga 
6. kelengkapan dan keakuratan data administrasi program kerja 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. dokumen data administrasi persuratan dan persandian 
2. dokumen data administrasi tata usaha dan kearsipan 
3. dokumen data administrasi kepegawaian 
4. data administrasi keuangan 
5. dokumen data administrasi rumah tangga 
6. dokumen data administrasi program kerja 

 
 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pengolah Data membutuhkan pengetahuan tentang sejumiah peraturan, 

prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang 
luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling 
berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam masalah. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pengolah data bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia 
sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup 
di dalam instruksi atau pedoman. 



 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pengolah data bekerja dengan menggunakan pedoman terperinci dan 
khusus, yang meliputi semua aspek penting. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Kompleksitas pekerjaan Pengolah Data terdiri dari tugas yang mencakup 
langkah, proses, atau metode yang berhubungan.  Keputusan mengenai apa 
yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang 
mempersyaratkan Pengolah Data perlu mengenali keberadaan dan 
perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Pekerjaan Pengolah Data bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang 
terpisah 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pengolah Data memiliki hubungan dengan pegawai di unit organisasi, 
kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dengan Pengolah Data di unit organisasi bertujuan 
untuk kelancaran penataan organisasi, dengan cara: 1. memperoleh, 
mengklarifikasi,atau memberikan fakta atau informasi 2. mengolah fakta atau 
informasi agar mudah di mengerti 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk Pengolah Data 
 

I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 
Pengolah Data bekerja dalam lingkungan kantor yang aman dan nyaman 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengolah Data  
Unit Kerja : Sekretariat Utama 
   Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
   Balai Sertifikasi Elektronik 
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 740 

  

  

Kelas Jabatan 6   (655-850) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengolah Data Keamanan Siber dan Sandi 
Unit Kerja : Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi 
  Deputi Bidang Proteksi 
  Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan 
  Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN  

Melakukan kegiatan pengumpulan, pendokumentasian/penginputan dan 
pengolahan di bidang keamanan siber dan sandi. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menghimpun dan mencatat bahan dan data Keamanan Siber dan Sandi 

sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan tugas 
2. Memeriksa dan mengklasifikasikan bahan dan data keamanan siber dan 

sandi sesuai prosedur agar memudahkan dalam rangka pelaksanaan 
tugas 

3. Mengolah data Keamanan Siber dan Sandi untuk ditelaah dan dianalisis 
4. Menyiapkan alat dan sarana kelengkapan yang diperlukan sesuai 

prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
5. Melaporkan pelaksanaan tugas pengolah data Keamanan Siber dan Sandi 

kepada atasan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

6. Mengadministrasikan data keamanan siber dan sandi untuk 
mempermudah dalam proses pengolahan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. ketepatan dan kevalidan data keamanan siber dan sandi 
2. ketepatan dan kevalidan dalam menyusun laporan kegiatan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. bahan dan data Keamanan Siber dan Sandi 
2. bahan dan data keamanan siber dan sandi 
3. data Keamanan Siber dan Sandi 
4. alat dan sarana kelengkapan yang diperlukan sesuai prosedur untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas 
5. pelaksanaan tugas pengolah data Keamanan Siber dan Sandi 
6. data keamanan siber dan sandi 

 
 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Pengolah Data Keamanan Siber dan Sandi memerlukan Pengetahuan 

tentang sejumiah peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan 
pelatihan dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak standar 
dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam masalah. 



B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pengolah Data Keamanan Siber dan Sandi bekerja sesuai instruksi dan 

berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 
yang diberikan kepada Pengolah Data Keamanan Siber dan Sandi. Pengolah 
Data Keamanan Siber dan Sandi harus patuh dan taat pada pedoman, 
penyimpangan harus disetujui oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pekerjaan Pengolah Data Keamanan Siber dan Sandi terdiri dari tugas 
yang mencakup langkah, proses, atau metode yang berhubungan. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Pengolah Data Keamanan Siber dan Sandi meliputi pekerjaan 
tertentu bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah. Dengan hasil 
kerja dan jasa yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi 
mempunyai sedikit dampak di luar unit organisasi langsung. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pengolah Data Keamanan Siber dan Sandi memiliki hubungan dengan 
unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan Pengolah Data Keamanan Siber dan Sandi adalah 
untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi 
tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi 
bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Tujuan hubungan Pengolah Data Keamanan Siber dan Sandi adalah 
untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi 
tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi 
bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Pengolah Data Keamanan Siber dan Sandi membawa resiko 
dan ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan tindakan pencegahan 
keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang rapat dan 
pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan umum, antara lain 
penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari 
licin dan jatuh, pengamatan peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas. Situasi 
kerja cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengolah Data Keamanan Siber dan Sandi 
Unit Kerja  : Deputi 1, Deputi 2, Deputi 3, dan Pusat Operasi Keamanan 
     Siber Nasional 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 740 

  

  

Kelas Jabatan 6   (655-850) 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengolah Data Kelembagaan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN  

Menyusun, mengumpulkan, mengolah, menelaah, menilai, dan menganalisis 
data kelembagaan guna perubahan, pembentukan, dan penyempurnaan 
organisasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyusun konsep, formulir isian dan sarana kegiatan pengumpulan dan 

pengolahan data jabatan, kelembagaan setiap satuan kerja 
2. Mengumpulkan  dan mengolah data jabatan serta kelembagaan setiap 

satuan kerja serta membuat catatan-catatan saran dalam konsep telaahan 
organisasi sesuai dengan prosedur dan metode inventarisasi sebagai 
bahan usulan dan saran kepada atasan 

3. Menelaah  menilai dan menganalisis data jabatan serta kelembagaan 
setiap satuan kerja sesuai dengan metode analisis organisasi untuk 
mendapatkan hasil analisis yang tepat 

4. Menganalisis  jabatan di setiap satuan kerja baik struktural, fungsional 
maupun staf ahli berdasarkan ketentuan tentang organisasi dan tata kerja 
yang berlaku guna menetapkan peta dan uraian jabatan 

5. Menyusun kelembagaan jabatan fungsional beserta materi fungsional 
berdasarkan rumpun jabatan dan peraturan yang berlaku sebagai usulan 
instansi yang berwenang 

6. Menyusun bahan kelembagaan satuan kerja berdasarkan peraturan dan 
pedoman yang berlaku serta perkembangan kegiatan sebagai bahan 
usulan perubahan, pembentukan dan penyempurnaan organisasi 

7. Menyusun uraian tugas dan fungsi, serta uraian kegiatan setiap satuan 
kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan konsep, formulir isian dan sarana kegiatan pengumpulan dan 

pengolahan data jabatan, kelembagaan setiap satuan kerja 
2. kebeneranan dalam mengumpulkan dan mengolah data jabatan serta 

kelembagaan 
3. ketepatan dalam menelaah, menilai dan menganalisis data jabatan serta 

kelembagaan setiap satuan kerja 
4. ketepatan dalam menganalisis jabatan di setiap satuan kerja baik 

struktural, fungsional maupun staf ahli 
5. ketepatan dalam penyusunan kelembagaan jabatan fungsional 
6. ketepatan bahan kelembagaan atuan kerja berdasarkan peraturan dan 

pedoman yang berlaku serta perkembangan kegiatan sebagai bahan 
usulan perubahan, pembentukan dan penyempurnaan organisasi 

7. ketepatan RKO yang disusun 
 



III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Hasil olahan data jabatan 
2. Draft telaah organisasi 
3. Hasil analisis data jabatan kelembagaan 
4. Dokumen analisis jabatan 
5. draft jabatan fungsional 
6. dokumen hasil evaluasi organisasi 
7. draft RKO 

 
 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-3 = 350) 
Pengolah Data Kelembagaan memiliki pengetahuan tentang sejumlah 

peraturan, prosedur, dan operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang cukup khususnya penataan organisasi, proses bisnis dan 
lainnya. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Pengawasan penyelia Pengolah Data Kelembagaan meliputi pelaksanaan  
tugas berkelanjutan atau tugas tertentu dengan mengindikasikan secara 
umum apa yang harus diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang 
diharapkan, batas waktu dan prioritas tugas. Penyelia memberikan tambahan 
instruksi untuk tugas baru, sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode kerja 
yang disarankan atau saran pada sumber materi yang tersedia. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Prosedur melaksanakan pekerjaan ditetapkan dan sejumlah pedoman 
tersedia. Pengolah Data Kelembagaan mengunakan dan prosedur yang 
paling tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang 
terkecil pertimbangan dalam memilih pedoman, referensi, (minor). Pengolah 
Data Kelembagaan dapat menentukan alternatif yang ada untuk digunakan.  

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pengolah data kelembagaan perlu mengenali keberadaan dan perbedaan 
diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenal. Pengolah data 
dapat mengordinasikan tindakan yang diambil atau respons yang dibuat 
adalah berbeda tergantung pada sumber informasi, cara mendapatkan 
informasi (transaksi), atau perbedaan sifat faktual lainnya. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pengolah data kelembagaan menerapkan  peraturan, regulasi, atau 
prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek 
dengan ruang lingkup yang lebih has. Pekerjaan ini mempengaruhi 
keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih 
lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pengolah Data Keamanan Siber Sandi memiliki hubungan dengan unit 
organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 



G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Tujuan hubungan dengan Pengolah Data Kelembagaan di unit organisasi 

bertujuan untuk kelancaran penataan organisasi, dengan cara memperoleh, 
mengklarifikasi,atau memberikan fakta atau informasi dan juga mengolah 
fakta atau informasi agar mudah di mengerti. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Tujuan hubungan Pengolah Data Keamanan Siber Sandi adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut antara lain, fakta atau informasi bervariasi 
dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Pengolah Data Keamanan Siber Sandi membawa resiko dan 
ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan tindakan pencegahan 
keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang rapat dan 
pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan umum, antara lain 
penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari 
licin dan jatuh, pengamatan peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas. Situasi 
kerja cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi. 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengolah Data Keamanan Siber Sandi 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

350 

  

Tingkat faktor  1- 3 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 790 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengolah Data Pelayanan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN  

Mengumpulkan data pada sub bagian layanan masyarakat dan informasi 
publik dari pihak yang bersangkutan dan mengolah serta menyajikan dalam 
bentuk laporan, draft maupun grafik, berdasarkan ketentuan yang berlaku agar 
pengumpulan dan pengolahan data terselenggara dengan baik. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Membuat rencana kerja pengolah data pelayanan dengan mempelajari 

pedoman dan petunjuk untuk mengetahui metoda dan teknik analisis dan 
penyajian data yang dibutuhkan 

2. Mengumpulkan data pelayanan seperti PTSP, Perpustakaan, PPID serta 
mencatatnya berdasarkan laporan dari unit kerja dan hasil yang diperoleh 
dillapangan 

3. Mengolah data dan informasi mengenai dengan memerikasa dan 
mempelajari agar mendapatkan data dan informasi terkait PTSP, 
perpustakaan, PPID yang tepat dalam rangka memberikan input kepada 
atasan 

4. Melakukan pengarsipan dan penyajian data dan informasi mengenai 
PTSP, Perpustakaan, PPID dalam bentuk laporan, daftar grafik kepada 
atasan dan unit yang memerlukan sesuai dengan keperluan dan 
ketentuan yang berlaku 

5. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja 
sebagai bahan evaluasi atasan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. keakuratan pemahanan pedoman kerja 
2. keutuhan data yang dikumpulkan 
3. ketepatan data yang diolah 
4. keutuhan arsip dan keharmonisan data yang disajikan 
5. kelancaran pelaksanaan tugas 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Rencana kerja pengolah data pelayanan 
2. Kumpulan data 
3. Olahan data 
4. arsip data dan sajian data 
5. Laporan pelaksanaan tugas 

 
 
 
 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-3 = 350) 

Pengolah Data Pelayanan memiliki pengetahuan tentang sejumlah 
peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan seperti 
pelayanan kepada masyarakat 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Pengolah Data Pelayanan mendapatkan  tugas berkelanjutan atau tugas 
tertentu dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus diselesaikan, 
batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan prioritas 
tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas baru, sulit, atau 
yang tidak biasa, termasuk metode kerja yang disarankan atau saran pada 
sumber materi yang tersedia 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Prosedur melakukan pekerjaan Pengolah Data Pelayanan dalam melayani 
masyarakat ditetapkan dengan pedoman yang tersedia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Keputusan dalam hal pelayanan kepada masyarakat mengenai apa yang 
harus dilakukan mencakup berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan 
Pengolah Data Pelayanan perlu mengenali keberadaan dan perbedaan 
diantara beberapa situasi 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pengolah Data Pelayanan menerapkan  peraturan, regulasi, atau prosedur 
tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang 
lingkup yang lebih has. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Pengolah Data Pelayanan memiliki hubungan dengan internal organisasi 
atau external organisasi 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan dengan Pengolah Data Pelayanan di unit organisasi 
bertujuan untuk kelancaran penataan organisasi, dengan cara:  1. 
memperoleh, mengklarifikasi,atau memberikan fakta atau informasi  2. 
mengolah fakta atau informasi agar mudah di mengerti 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

pekerjaan rutin Pengolah Data Pelayanan yang menetap dengan kondisi 
pekerjaan paling banyak dengan cara duduk, walaupun terkadang berdiri. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Pengolah Data Pelayanan dilakukan dalam lingkungan kantor 
yang aman dan nyaman 

  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengolah Data Pelayanan  
Unit Kerja   : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

350 

  

Tingkat faktor  1- 3 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor  2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 125 
  

Tingkat faktor  3- 2 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 790 
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Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Sekretaris 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN  

Mengatur dan menyiapkan serta mengkoordinasikan segala keperluan-
keperluan yang dapat mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan 
kegiatan pimpinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 
pelaksanaan tugas berjalan lancar. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pengelolaan dan pengadministrasian terhadap naskah dinas 

yang masuk maupun keluar 
2. Melakukan pengecekan dan penyiapan berkas yang akan ditantangani 

oleh pimpinan 
3. Melakukan pendampingan dan perbantuan terhadap pimpinan yang akan 

menghadiri suatu kegiatan 
4. Memfasilitasi dan mendukung segala kebutuhan pimpinan dalam 

mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan pimpinan 
5. Mengkoordinasikan dan menyiapkan kebutuhan perjalanan dinas 

pimpinan 
6. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN 
7. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan kesiapan berkas yang akan ditanda tangani oleh pimpinan 
2. Keakuratan dan kelengkapan data yang diadministrasikan terkait kegiatan 

pimpinan 
3. Kelancaran dan kesesuaian kegiatan pimpinan 
4. Keteraturan dan kerapihan dalam mengagendakan segala hal yang 

berkaitan dengan kegiatan pimpinan 
5. Kebenaran dan kerapian dalam pengetikan 

  
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan pengelolaan dan pengadministrasian terhadap naskah dinas yang 
masuk maupun keluar 

2. berkas yang telah siap dan akan ditantangani oleh pimpinan 
3. Kegiatan pendampingan dan perbantuan terhadap pimpinan yang akan 

menghadiri suatu kegiatan 
4. Terpenuhinya segala kebutuhan pimpinan dalam mendukung pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pimpinan 



5. Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas pimpinan 
6. Terlaksananya tugas yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN 
7. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

8. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-4 = 550) 
Jabatan Sekretaris membutuhkan pengetahuan praktis tentang standar 

prosedur dibidang teknik, yang membutuhkan pelatihan atau pengalaman 
luas melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan peralatan yang 
membutuhkan pertimbangan dan karakteristik tertentu, menginterpretasikan 
hasil tes berdasarkan pengalaman dan observasi sebelumnya dan membuat 
intisari informasi dari berbagai sumber dan mempertimbangkan karakteristik 
dan kualitas sumber informasi tersebut untuk diterapkan. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Penyelia memberikan tugas berkelanjutan atau tugas tertentu kepada 
Sekretaris dengan mengindikasikan secara umum apa yang harus 
diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu 
dan prioritas tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi untuk tugas 
baru, sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode kerja yang disarankan 
atau saran pada sumber materi yang tersedia. Sekretaris menggunakan 
inisiatif dalam melaksanakan tugas yang berulang secara mandiri tanpa 
instruksi spesifik, tapi melaporkan deviasi, masalah, dan situasi yang tidak 
lazim yang tidak dicakup dalam instruksi kepada penyelia untuk membuat 
keputusan atau meminta bantuan 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 
yang diberikan kepada Sekretaris. Sekretaris harus patuh dan taat pada 
pedoman, penyimpangan atau inovasi yang dilakukan harus disetujui oleh 
penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pekerjaan sekretaris terdiri dari tugas yang mencakup langkah, proses, 
atau metode yang berhubungan.Keputusan mengenai apa yang harus 
dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan 
pegawai perlu mengenali keberadaan dan perbedaan diantara beberapa 
situasi yang secara mudah dapat dikenali. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas sekretaris meliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin dengan 
beberapa prosedur yang terpisah. Hasil kerja dan jasa yang diberikan untuk 
memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai sedikit dampak di luar 
unit organisasi langsung. 



F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 
Hubungan Sekretaris dengan pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, 

atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 
 

G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Tujuan hubungan yang dilakukan Sekretaris adalah untuk memperoleh, 

mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi. 
 

H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pekerjaan Sekretaris adalah menetap. Pegawai dapat duduk dengan 

nyaman untuk melakukan pekerjaan. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Sekretaris tidak memiliki risiko yang berbahaya 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Sekretaris 
Unit Kerja   : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550 

  

Tingkat faktor  1- 4 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 75 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 740 

  

  

Kelas Jabatan 6   (655-850) 
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INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Ajudan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN  

Memberikan pelayanan pengamanan dengan cara melakukan pengamanan 
baik jarak dekat maupun jarak jauh kepada pimpinan demi kelancaran pekerjaan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Memeriksa jadwal kegiatan Kepala BSSN sesuai prosedur yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
2. Memberikan pelayanan perjalanan dinas kepada Kepala BSSN sesuai 

prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
3. Memberikan pengamanan fisik langsung jarak dekat dan lokus yang akan 

dikunjungi oleh Kepala BSSN sesuai prosedur yang berlaku untuk 
kelancaran pelakanaan tugas 

4. Mengoordinasikan kegiatan dengan unit/instansi yang terkait dengan 
pengamanan Kepala BSSN sesuai prosedur yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas 

5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

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

7. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 
rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesiapan pelaksanaan pengawalan sesuai jadwal 
2. Keselamatan pimpinan 

  
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Hasil pemeriksaan jadwal kegiata Kepala BSSN 
2. pelayanan perjalanan dinas kepada Kepala BSSN 
3. pengamanan fisik langsung jarak dekat dan lokus yang akan dikunjungi oleh 

Kepala BSSN 
4. laporan hasil koordinasi kegiatan dengan unit/instansi yang terkait dengan 

pengamanan Kepala BSSN sesuai  prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

5. laporan hasil pelaksanaan tugas 
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan 



7. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

8. Laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

 
 
IV. TINGKAT FAKTOR 

A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-3 = 350) 
Ajudan membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang cukup, untuk 

mengoperasikan dan menyesuaikan pekerjaan pengamanan pimpinan, untuk 
menjadi ajudan memerlukan sejumlah tes dan memahami operasi standar.  

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Ajudan bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia 
sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup 
di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 
yang diberikan kepada Ajudan. Ajudan harus patuh dan taat pada pedoman, 
penyimpangan atau inovasi yang dilakukan harus disetujui oleh penyelia 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Ajudan terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan berhubungan 
secara langsung. Dalam pelaksanaan tugasnya, sedikit atau sama sekali 
tidak ada pilihan yang harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus 
dilakukan. Tindakan yang akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah 
dapat dilihat. Pekerjaan Ajudan secara cepat dapat dikuasai. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Ajudan meliputi pekerjaan tertentu yang bersifat rutin dengan 
beberapa prosedur yang terpisah. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Ajudan dengan pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau 
unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Ajudan adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Ajudan adalah menetap. Pegawai dapat duduk dengan nyaman 
untuk melakukan pekerjaan.  

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Ajudan tidak memiliki risiko yang berbahaya  
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Ajudan 
Unit Kerja   : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

350 

  

Tingkat faktor  1- 3 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 490 

  

  

Kelas Jabatan 6   (455-650) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Komandan Petugas Keamanan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Memastikan bahwa pengelolaan, penyelenggaraan dan pengorganisasian 
kegiatan  operasional berjalan sesuai dengan peraturan dan mempertanggung-
jawabkan tugasnya secara langsung kepada pimpinan dengan cara 
mengkoordinasikan pembagian tugas kepada anggota petugas keamanan demi 
kelancaran pekerjaan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Memeriksa dan memastikan kesiapan seluruh anggota dalam bertugas 
2. Menyusun dan membina jadwal tugas anggota petugas keamanan 
3. Melakukan penilaian, memutuskan, mengarahkan dan memerintahkan 

tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam kondisi darurat 
4. Melakukan pendampingan penjabat eselon I bilamana diperlukan 
5. Menyusun sasaran dan metode pengamanan serta sasaran 

penanggulangan 
6. Menyusun tata cara pengaturan dan pelayanan lalu lintas 
7. Mengkoordinasikan pengawasan dan pengaturan tata tertib keluar dan 

masuk pegawai atau tamu pada area kantor 
8. Menkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan pengidentifikasiaan adanya 

gejala-gejala dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di 
lingkungan kantor dan segera mengambil tindakan penanggulangannya 

9. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 
rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

10. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelancaran dalam melaksanakan tugas pengamanan 
2. Keakuratan  jadwal tugas anggota petugas keamanan 
3. Keamanan pegawai maupun lingkungan kerja 
4. Kelancaran kegiatan pejabat eselon I 
5. Ketepatan sasaran dan metode pengamanan serta sasaran 

penanggulangan 
6. Kelancaran pelayanan lalu lintas 
7. Keakuratan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan 
8. Keakuratan laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP 

sesuai dengan prosedur yang berlaku 
 
 



III. HASIL KERJA JABATAN 
1. laporan kesiapan petugas keamanan 
2. Jadwal pembagian tugas anggota petugas keamanan 
3. dokumen rekomendasi tindakan tindakan pada kondisi darurat 
4. laporan pendampingan penjabat eselon I 
5. dokumen rekomendasi metode pengamanan dan sasaran penanggulangan 
6. dokumen rekomendasi tata cara pengaturan dan pelayanan lalu lintas 
7. laporan pengawasan dan pengaturan tata tertib keluar dan masuk pegawai 

atau tamu pada area kantor 
8. Laporan hasil identifikasi gejala-gejala dan gangguan terhadap keamanan 

dan ketertiban 
9. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

10. Laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-3=350) 

Komandan Petugas Keamanan membutuhkan pelatihan dan pengalaman 
yang cukup, untuk mengoperasikan dan menyesuaikan peralatan dalam 
berbagai tujuan, seperti melaksanakan sejumlah tes atau operasi 
standarmenyelesaikan masalah yang muncul. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Komandan Petugas Keamanan bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi 
dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak 
spesifik dicakup dalam pedoman dan diawasi serta ditinjau pelaksanaan 
tugasnya oleh penyelia. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Komandan Petugas Keamanan harus patuh dan taat pada pedoman yang 
telah disusun dengan terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek 
tugasnya. Apabila ada penyimpangan dari pedoman yang telah diberikan 
harus disetujui oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Pekerjaan Komandan Petugas Keamanan terdiri dari langkah, proses atau 
metode yang berhubungan. Selain itu, Komandan Petugas Keamanan perlu 
mengenali perbedaan diantara situasi yang terjadi pada saat ada ancaman di 
lingkungan kantor. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Komandan Petugas Keamanan meliputi pekerjaan yang bersifat 
rutin serta untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain, akan tetapi hanya 
memiliki dampak pada internal organisasi. 

 
 
 



F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 
Komandan Petugas Keamanan hanya memiliki hubungan dengan 

pegawai dalam unit organisasi 
 

G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Komandan Petugas Keamanan memiliki tujuan untuk memperoleh, 

mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan 
sifat fakta tersebut. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-2 = 20) 

Komandan Petugas Keamanan membutuhkan tenaga fisik seperti berdiri 
dalam waktu yang lama, membungkuk, menunduk, dan sebagainya. Selain itu 
Komandan Petugas Keamanan membutuhkan kemampuan fisik seperti 
ketangkasan dan kegesitan di atas rata-rata dalam hal mengamankan 
lingkungan kantor. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-2 = 20) 

Lingkungan Komandan Petugas Keamanan membawa resiko serta 
memerlukan tindakan keamanan khusus karena berhadapan langsung 
dengan lingkungan masyarakat umum. 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Komandan Petugas Keamanan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

350 

  

Tingkat faktor  1- 3 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 20 

  
Tingkat faktor  8- 2 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 20 

  
Tingkat faktor  9- 2 

Total Nilai 570 

  

  

Kelas Jabatan 5   (455-650) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Sekretaris Utama 

 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengadministrasi Akademik 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pekerjaan yang meliputi pengadministrasian surat, administrasi 
pelaksanaan kegiatan akademik, pelaksanaan koordinasi di bidang akademik 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan administrasi persuratan terkait kegiatan akademik termasuk 

pengagendaan, pengarsipan, pengonsepan, penggandaan hingga 
pendistribusian sesuai ketentuan yang berlaku untuk melancarkan 
kegiatan akademik 

2. Memonitor kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar 
sesuai dengan kalender akademik yang telah disusun 

3. Mencatat jadwal rapat/pertemuan yang terkait dengan kegiatan akademik 
dan mempersiapkan pelaksanaan rapat/pertemuan tersebut dengan cara 
menyiapkan sarana rapat/pertemuan dan daftar hadir agar rapat dapat 
berjalan dengan lancar 

4. Mengumpulkan data terkait kegiatan akademik untuk kemudian diolah 
lebih lanjut 

5. Mempersiapkan administrasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
dalam rangka pelaksanaan kegiatan akademik 

6. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai ketentuan dalam 
rangka pelaksanaan kegiatan akademik 

7. Menyampaikan jadwal perkuliahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk 
melancarkan kegiatan akademik 

8. Menyiapkan kalender akademik kepada dosen, mahasiswa dan pihak-
pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan yang berlaku untuk 
melancarkan kegiatan akademik 

9. Membuat transkrip nilai mahasiswa untuk disampaikan kepada mahasiswa 
yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melancarkan 
kegiatan akademik 

10. Menyiapkan bahan rencana program tahunan demi mendukung tugas 
pokok dan fungsi unit kerja 

11. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan Kelengkapan data yang diadministrasikan terkait kegiatan 

akademik 
2. Kerapihan dan Keharmonisan laporan administrasi data akademik 
3. Keteraturan dan Kerapihan dalam menyimpan dan mengagendakan 

segala hal yang berkaitan dengan persuratan 
4. Kebenaran dan Kerapian dalam pengetikan 
 



III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Pengadministrasian surat kegiatan akademik 
2. Kegiatan Akademik 
3. Penyelenggaraan kegiatan akademik 
4. Pengumpulan data kegiatan akademik 
5. Administrasi pelaksanaan kegiatan akademik 
6. Pelaksanaan koordinasi kegiatan 
7. Penyampaian jadwal perkuliahan 
8. Penyampaian kalender akademik 
9. Traskrip nilai mahasiswa 
10. Rencana program tahunan 
11. Terlaksananya tugas pengadministrasi akademik 

 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-3=350) 

Pengadministrasi Akademik memerlukan Pengetahuan tentang sejumlah 
peraturan, prosedur, dan operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan klerek dan 
menyelesaikan masalah yang muncul. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Untuk melaksanakan tugas sejenis dan berulang pada Pengadministrasi 
Akademik, penyelia membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang 
jelas, terperinci, dan spesifik 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 
yang diberikan kepada pegawai.  Pengadministrasi Akademik harus patuh 
dan taat pada pedoman, penyimpangan harus disetujui oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Pengadminitrasi Akademik terdiri dari tugas-tugas yang jelas 
dan berhubungan secara langsung. Sedikit atau sama sekali tidak ada pilihan 
yang harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Tindakan 
yang akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat.  
Pekerjaan secara cepat dapat dikuasai 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Pekerjaan Pengadministrasi Akademi meliputi pelaksanaan peraturan, 
regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau 
proyek dengan ruang lingkup yang lebih has. Dengan hasil kerja atau jasa 
mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau 
pelayanan lebih lanjut. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan personal Pengadministrasi Akademik dengan pegawai di unit 
organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
 



G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Tujuan hubungan adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau 

memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut 
antara lain, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti 
sampai dengan yang sangat teknis 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Pengadministrasi Akademik adalah menetap. Pengadministrasi 
Akademik dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. 
Walaupun demikian mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, 
membawa benda ringan seperti kertas, buku atau bagian yang kecil; atau 
mengendarai mobil. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan 
untuk melaksanakan pekerjaan 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan membawa resiko dan ketidaknyamanan setiap hari, yang 
membutuhkan tindakan pencegahan keamanan khususnya pada tempat-
tempat seperti, kantor, ruang rapat dan pelatihan, perpustakaan, perumahan, 
kendaraan umum, antara lain penggunaan praktek kerja yang aman pada 
peralatan kantor, menghindari licin dan jatuh, pengamatan peraturan 
kebakaran dan tanda lalu lintas. Situasi kerja cukup terang, tidak panas, dan 
cukup ventilasi 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengadministrasi Akademik 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

350 

  

Tingkat faktor  1- 3 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 540 

  

  

Kelas Jabatan 5   (455-650) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Ketua Sekolah Tinggi Sandi 

Negara 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Hendrini, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan penyiapan bahan-bahan dan membuat laporan pelaksanaan pers 
pimpinan serta melakukan koordinasi dan menjalin hubungan dengan media 
massa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan 
tugas berjalan lancar 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan penyiapan bahan-bahan dan pelaksanaan pers briefing 
2. Melakukan koordinasi dengan media massa dan pers 
3. Menyusun laporan pelaksanaan pers briefing 
4. Menyusun laporan pelaksanaan siaran pers 
5. Menyiapkan bahan-bahan dan materi pelaksanaan wawancara pimpinan 
6. Membuat laporan pelaksanaan wawancara pimpinan 
7. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan Kelengkapan laporan pelaksanaan kegiatan yang 

berhubungan dengan media massa 
2. Kerapihan dan Keharmonisan bahan bahan pelaksanaan kegiatan 

pimpinan yang berhubungan dengan media massa 
3. Keteraturan dan Kerapihan dalam menyimpan dan mengagendakan 

segala hal yang berkaitan dengan kemitraan media 
4. Kebenaran dan Kerapian dalam pengetikan 
 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan pelaksanaan pers briefing 
2. Laporan koordinasi dengan media massa dan pers 
3. Laporan pelaksanaan pers briefing 
4. Laporan pelaksanaan siaran pers 
5. Laporan bahan-bahan dan materi pelaksanaan wawancara pimpinan 
6. Laporan pelaksanaan wawancara pimpinan 
7. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

8. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-3=350) 

Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media memiliki pengetahuan 
tentang sejumlah peraturan, prosedur, dan operasi, yang membutuhkan 
pelatihan dan pengalaman yang cukup untuk melaksanakan pekerjaannya 
dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul sebagai Pengadministrasi 
Analisis dan Kemitraan Media 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media bekerja sesuai instruksi 
dan berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 
yang diberikan kepada Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media. 
Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media harus patuh dan taat pada 
pedoman, penyimpangan atau inovasi yang dilakukan harus disetujui oleh 
penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media terdiri dari 
tugas-tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung. Dalam 
pelaksanaan tugasnya, sedikit atau sama sekali tidak ada pilihan yang harus 
dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Tindakan yang akan 
diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. Pekerjaan 
Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media secara cepat dapat dikuasai. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media meliputi pekerjaan 
tertentu yang bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media dengan 
pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit 
pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Pengadministrasi Analisis dan 
Kemitraan Media adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau 
memberikan fakta atau informasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media adalah 
menetap. Pegawai dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan.  

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media tidak memiliki 
risiko yang berbahaya 

 



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

350 

  

Tingkat faktor  1- 3 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 490 

  

  

Kelas Jabatan 5   (455-650) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengadministrasi BMN 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Mengumpulkan data kebutuhan, mendistribusikan, menginventarisasi, 
Memberikan kode semua Barang Milik Negara (BMN) baik yang berupa 
peralatan sandi maupun barang inventaris kantor dan memverifikasi seluruh 
dokumen kelengkapan administrasi BMN serta Menginput seluruh dokumen 
administrasi BMN kedalam Sistem Akutansi BMN sebagai bahan pelaporan 
pemeriksaan BMN 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pengumpulan dan pengklasifikasian data kebutuhan dari unit 

kerja untuk memudahkan dalam pengolahan BMN dan BMN Khusus 
2. Mengolah data kebutuhan BMN dan BMN Khusus berdasarkan petunjuk 

yang diberikan atas menerut keperluan unit kerja 
3. Memberikan layanan informasi terkait administrasi BMN dan BMN Khusus 

berdasarkan data kebutuhan yang telah diberikan dan diolah 
4. Memberikan kode pada semua BMN dan BMN Khusus berdasarkan 

pedoman yang berlaku 
5. Memberikan label pengkodean nomor inventarisasi serta melakukan 

pemeriksaan BMN dan BMN Khusus yang belum dilabel atau BMN dan 
BMN Khusus yang labelnya rusak 

6. Menerima data dan rencana distribusi BMN dan BMN Khusus baik barang 
inventaris kantor maupun peralatan sandi berdasarkan rencana distribusi 
peralatan sandi 

7. Melakukan cek fisik BMN dan BMN Khusus berdasarkan data rencana 
distribusi dengan data barang yang akan didistribusikan 

8. Menyiapkan segala berkas administrasi dalam hal pendistribusian BMN 
dan BMN Khusus baik dengan pihak luar maupun penerima BMN 

9. Membuat laporan pendistribusian dan penginvetarisasian BMN dan BMN 
Khusus 

10. Menginventarisasi BMN dan BMN Khusus yang ada didalam maupun luar 
kantor sesuai dengan prosedur yang berlaku 

11. Memeriksa kelengkapan dokumen administrasi BMN dan BMN Khusus 
dan meminta kelengkapan dokumen jika terjadi kekurangan data 

12. Memilah dokumen BMN dan BMN Khusus antara BMN yang masuk 
laporan BMN dan yang tidak masuk laporan BMN (Barang Persediaan); 

13. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 
rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 
 



B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan Keakuratan laporan BMN 
2. Kerapihan dan Keharmonisan data BMN 
3. Keteraturan dan Kerapihan dalam menyimpan dan mengagendakan 

segala hal yang berkaitan dengan BMN 
4. Kebenaran dan Kerapian dalam pengetikan 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan pengumpulan dan pengklasifikasian data kebutuhan dari unit kerja 

untuk memudahkan dalam pengolahan BMN dan BMN Khusus 
2. Laporan data kebutuhan BMN dan BMN Khusus berdasarkan petunjuk yang 

diberikan atas menerut keperluan unit kerja 
3. Laporan layanan informasi terkait administrasi BMN dan BMN Khusus 

berdasarkan data kebutuhan yang telah diberikan dan diolah 
4. Laporan pemberian kode pada semua BMN dan BMN Khusus berdasarkan 

pedoman yang berlaku 
5. Laporan data BMN dan BMN Khusus yang sudah inventarisasi 
6. Laporan data dan rencana distribusi BMN dan BMN Khusus baik barang 

inventaris kantor maupun peralatan sandi berdasarkan rencana distribusi 
peralatan sandi 

7. Laporan pelaksanaan cek fisik BMN dan BMN Khusus berdasarkan data 
rencana distribusi dengan data barang yang akan didistribusikan 

8. Laporan berkas administrasi dalam hal pendistribusian BMN dan BMN 
Khusus baik dengan pihak luar maupun penerima BMN 

9. Laporan pendistribusian penginvetarisasian BMN dan BMN Khusus 
10. Laporan inventaris BMN dan BMN Khusus yang ada didalam maupun luar 

kantor sesuai dengan prosedur yang berlaku 
11. Laporan kelengkapan dokumen administrasi BMN dan BMN Khusus dan 

meminta kelengkapan dokumen jika terjadi kekurangan data 
12. Laporan BMN dan BMN Khusus 
13. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

14. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-3=350) 

Pengadministrasi Barang Milik Negara memiliki pengetahuan tentang 
sejumlah peraturan, prosedur, dan operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang cukup untuk melaksanakan pekerjaannya dan 
menyelesaikan masalah yang mungkin muncul sebagai Pengadministrasi 
Barang Milik Negara . 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pengadministrasi Barang Milik Negara bekerja sesuai instruksi dan 
berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 



C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 
Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 

yang diberikan kepada Pengadministrasi Barang Milik Negara. 
Pengadministrasi Barang Milik Negara harus patuh dan taat pada pedoman, 
penyimpangan atau inovasi yang dilakukan harus disetujui oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Pengadministrasi Barang Milik Negara terdiri dari tugas-tugas 
yang jelas dan berhubungan secara langsung. Dalam pelaksanaan tugasnya, 
sedikit atau sama sekali tidak ada pilihan yang harus dibuat di dalam 
memutuskan apa yang harus dilakukan. Tindakan yang akan diambil atau 
respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. Pekerjaan Pengadministrasi 
Barang Milik Negara secara cepat dapat dikuasai. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Pengadministrasi Barang Milik Negara meliputi pekerjaan tertentu 
yang bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Pengadministrasi Barang Milik Negara dengan pegawai di unit 
organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Pengadministrasi Barang Milik Negara 
adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau 
informasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Pengadministrasi Barang Milik Negara adalah menetap. 
Pegawai dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Pengadministrasi Barang Milik Negara tidak memiliki risiko 
yang berbahaya. 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengadministrasi BMN 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

350 

  

Tingkat faktor  1- 3 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 490 

  

  

Kelas Jabatan 5   (455-650) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Sekretaris Utama 

 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengelolaan dan pengagendaan serta pencatatan terhadap 
dokumen yang berkaitan dengan Data Penyajian dan Publikasi serta melakukan 
kegiatan administrasi pendukung lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
berjalan lancar. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pengadministrasian terhadap undangan dan pemberitahuan 

yang terkait tentang data penyajian dan publikasi 
2. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan laporan pengelolaan infrastruktur 

media publikasi 
3. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan laporan pelaksanaan peliputan 

kegiatan dan pengelolaan media sosial BSSN 
4. Melakukan pencatatan terhadap hasil monitoring media dan opini publik 

terkait organisasi BSSN 
5. Melakukan pencatatan dan pengagendaan terhadap informasi dan karya 

tulis yang akan diterbitkan dalam majalah sandi dan jurnal keamanan 
informasi 

6. Melakukan inventarisasi dan perawatan hasil dokumentasi kegiatan BSSN 
7. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dan Keakuratan data yang diadministrasikan terkait kegiatan 

publikasi BSSN 
2. Kerapihan dan Keharmonisan data laporan kegiatan publikasi BSSN 
3. Keteraturan dan Kerapihan dalam menyimpan dan mengagendakan 

segala hal yang berkaitan dengan kegiatan publikasi BSSN 
4. Kebenaran dan Kerapian dalam pengetikan 
  

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan administrasi terhadap undangan dan pemberitahuan yang terkait 

tentang data penyajian dan publikasi 
2. Laporan bahan-bahan penyusunan laporan pengelolaan infrastruktur media 

publikasi 
3. Laporan bahan-bahan penyusunan laporan pelaksanaan peliputan kegiatan 

dan pengelolaan media sosial BSSN 



4. Laporan pencatatan terhadap hasil monitoring media dan opini publik terkait 
organisasi BSSN 

5. Laporan pencatatan dan pengagendaan terhadap informasi dan karya tulis 
yang akan diterbitkan dalam majalah sandi dan jurnal keamanan informasi 

6. Laporan inventarisasi dan perawatan hasil dokumentasi kegiatan BSSN 
7. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

8. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-3 = 350) 

Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi memiliki pengetahuan 
tentang sejumlah peraturan, prosedur, dan operasi, yang membutuhkan 
pelatihan dan pengalaman yang cukup untuk melaksanakan pekerjaannya 
dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul sebagai Pengadministrasi 
Data Penyajian dan Publikasi. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi bekerja sesuai instruksi 
dan berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 
yang diberikan kepada Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi . 
Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi harus patuh dan taat pada 
pedoman, penyimpangan atau inovasi yang dilakukan harus disetujui oleh 
penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi terdiri dari 
tugas-tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung. Dalam 
pelaksanaan tugasnya, sedikit atau sama sekali tidak ada pilihan yang harus 
dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Tindakan yang akan 
diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. Pekerjaan 
Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi secara cepat dapat dikuasai. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-2 = 75) 

Tugas Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi meliputi pekerjaan 
tertentu yang bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi dengan 
pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit 
pendukung. 

 
 



G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Tujuan hubungan yang dilakukan Pengadministrasi Data Penyajian dan 

Publikasi adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta 
atau informasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi adalah 
menetap. Pegawai dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. 
Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi tidak memiliki 
risiko yang berbahaya. 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

350 

  

Tingkat faktor  1- 3 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 75 

  
Tingkat faktor  5- 2 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 540 

  

  

Kelas Jabatan 5   (455-650) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Sekretaris Utama 

 
 

ttd 
 

 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengelolaan dan pengagendaan serta pencatatan terhadap 
dokumen yang berkaitan Data kemahasiswaan dan alumni serta melakukan 
kegiatan administrasi pendukung lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
berjalan lancar. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan layanan pengagendaan terhadap data mahasiswa dan alumni 
2. Melakukan penyusunan bahan pembuatan laporan terkait data mahasiswa 

dan alumni 
3. Menyiapkan berkas-berkas yang berkaitan dan dibutuhkan dalam 

administrasi mahasiswa dan alumni 
4. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

6. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan dan keakuratan data administrasi mahasiswa dan alumni 
2. Kelengkapan berkas-berkas yang berkaitan dan dibutuhkan administrasi 

mahasiswa dan alumni 
  

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan layanan pengagendaan terhadap data mahasiswa dan alumni 
2. Laporan penyusunan bahan pembuatan laporan terkait data mahasiswa dan 

alumni 
3. Tersedianya berkas-berkas yang berkaitan dan dibutuhkan dalam 

administrasi mahasiswa dan alumni 
4. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

5. Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

6. Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 
 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-3 = 350) 

Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni memiliki pengetahuan 
tentang sejumlah peraturan, prosedur, dan operasi, yang membutuhkan 
pelatihan dan pengalaman yang cukup untuk melaksanakan pekerjaannya 
dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul sebagai Pengadministrasi 
Mahasiswa dan Alumni. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni bekerja sesuai instruksi 
dan berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 
yang diberikan kepada Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni. 
Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni harus patuh dan taat pada 
pedoman, penyimpangan atau inovasi yang dilakukan harus disetujui oleh 
penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni terdiri dari 
tugas-tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung. Dalam 
pelaksanaan tugasnya, sedikit atau sama sekali tidak ada pilihan yang harus 
dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Tindakan yang akan 
diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. Pekerjaan 
Pengadministrasi Mahasiswa dan Alumni secara cepat dapat dikuasai. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni meliputi pekerjaan 
tertentu yang bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Terdapat hubungan Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni 
dengan pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di 
dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Pengadministrasi Kemahasiswaan dan 
Alumni adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta 
atau informasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni adalah menetap. 
Pegawai dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni tidak memiliki 
risiko yang berbahaya.  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

350 

  

Tingkat faktor  1- 3 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 490 

  

  

Kelas Jabatan 5   (455-650) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim 
Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara 

 
 

ttd 
 

(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Hendrini, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengelolaan dan pengagendaan serta pencatatan terhadap 
dokumen yang berkaitan Data Kepegawaian serta melakukan kegiatan 
administrasi pendukung lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan 
lancar. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan layanan pengagendaan terhadap data kepegawaian 
2. Melakukan penyusunan bahan pembuatan laporan terkait data pegawai  
3. Melakukan pencatatan terhadap pegawai yang mutasi, naik jabatan, dan 

yang akan diangkat 
4. Melakukan pencatatan terhadap pegawai yang akan melaksanakan cuti, 

melakukan tindak ketidak-disiplinan, dan mendapatka penghargaan 
5. Menyiapkan berkas-berkas yang berkaitan dan dibutuhkan dalam 

administrasi pegawai 
6. Melakukan pencatatan terhadap minat dan talenta pegawai 
7. Melakukan pencatatan dan persiapan berkas terhadap pegawai yang akan 

Tugas Belajar dan Izin Belajar 
8. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan Kelengkapan data yang diadministrasikan terkait 

kepegawaian yang ada di Unitnya 
2. Kerapihan dan Keharmonisan laporan administrasi data kepegawaian 
3. Keteraturan dan Kerapihan dalam menyimpan dan mengagendakan 

segala hal yang berkaitan dengan kepegawaian 
4. Kebenaran dan Kerapian dalam pengetikan 
  

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan layanan pengagendaan terhadap data kepegawaian 
2. Laporan penyusunan bahan pembuatan laporan terkait data pegawai 
3. Laporan data pegawai yang mutasi, naik jabatan, dan yang akan diangkat 
4. Laporan pencatatan terhadap pegawai yang akan melaksanakan cuti, 

melakukan tindak ketidak-disiplinan, dan mendapatka penghargaan 
5. Laporan berkas-berkas yang berkaitan dan dibutuhkan dalam administrasi 

pegawai 
6. Laporan pencatatan terhadap minat dan talenta pegawai 



7. Laporan pencatatan dan persiapan berkas terhadap pegawai yang akan 
Tugas Belajar dan Izin Belajar 

8. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

9. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-3 = 350) 

Pengadministrasi Kepegawaian memiliki pengetahuan tentang sejumlah 
peraturan, prosedur, dan operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang cukup untuk melaksanakan pekerjaannya dan 
menyelesaikan masalah yang mungkin muncul sebagai Pengadministrasi 
Kepegawaian. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pengadministrasi Kepegawaian bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi 
dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak 
spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 
yang diberikan kepada Pengadministrasi Kepegawaian. Pengadministrasi 
Kepegawaian harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan atau 
inovasi yang dilakukan harus disetujui oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Pengadministrasi Kepegawaian terdiri dari tugas-tugas yang 
jelas dan berhubungan secara langsung. Dalam pelaksanaan tugasnya, 
sedikit atau sama sekali tidak ada pilihan yang harus dibuat di dalam 
memutuskan apa yang harus dilakukan. Tindakan yang akan diambil atau 
respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. Pekerjaan Kepegawaian 
secara cepat dapat dikuasai. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Pengadministrasi Kepegawaian meliputi pekerjaan tertentu yang 
bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Terdapat hubungan Pengadministrasi Kepegawaian dengan pegawai di 
unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Pengadministrasi Kepegawaian adalah 
untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi. 

 
 
 



H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pekerjaan Pengadministrasi Kepegawaian adalah menetap. Pegawai 

dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Pengadministrasi Kepegawaian tidak memiliki risiko yang 
berbahaya. 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

350 

  

Tingkat faktor  1- 3 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 490 

  

  

Kelas Jabatan 5   (455-650) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama  

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengadministrasi Keuangan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menerima, mencatat, dan menyiapkan kuitansi dan bukti pengeluaran dana 
serta membuat bahan-bahan penyusunan laporan berdasarkan kegiatan 
pengelolaan dana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 
pelaksanaan tugas berjalan lancar. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pemeriksaan dan penyimpanan dana kegiatan operasional dari 

unit kerja 
2. Melakukan pembuatan dan pendokumentasian kuitansi dan bukti 

pengeluaran dana lainnya 
3. Melakukan pembayaran atas tagihan dan pengeluaran berdasarkan surat 

dinas 
4. Mencatat penerimaan dan pengeluaran uang yang digunakan oleh unit 

kerja 
5. Melakukan penyimpanan dan pembukuan semua bukti penerimaan dan 

pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan kegiatan unit kerja 
6. Membuat laporan mengenai penerimaan, pengeluaran, dan keadaan dana 

kas sesuai dengan yang digunakan oleh unit kerja 
7. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan Kelengkapan data yang diadministrasikan terkait 

keuangan 
2. Kerapihan dan Keharmonisan laporan administrasi data keuangan 
3. Kelancaran pengelolaan keuangan untuk kegiatan operasional 
4. Kelengkapan dan Ketepatan administrasi gaji pegawai 
5. Keteraturan dan Kerapihan dalam menyimpan dan mengagendakan 

segala hal yang berkaitan dengan keuangan 
6. Kebenaran dan Kerapian dalam pengetikan 
  

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan pemeriksaan dan penyimpanan dana kegiatan operasional dari unit 

kerja 
2. Laporan pembuatan dan pendokumentasian kuitansi dan bukti pengeluaran 

dana lainnya 
3. Laporan pembayaran atas tagihan dan pengeluaran berdasarkan surat dinas 
4. Laporan penerimaan dan pengeluaran uang yang digunakan oleh unit kerja 



5. Laporan penyimpanan dan pembukuan semua bukti penerimaan dan 
pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan kegiatan unit kerja 

6. Laporan mengenai penerimaan, pengeluaran, dan keadaan dana kas sesuai 
dengan yang digunakan oleh unit kerja 

7. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

8. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-3=350) 

Pengadministrasi Keuangan memiliki pengetahuan tentang sejumlah 
peraturan, prosedur, dan operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang cukup untuk melaksanakan pekerjaannya dan 
menyelesaikan masalah yang mungkin muncul sebagai Pengadministrasi 
Keuangan. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pengadministrasi Keuangan bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi 
dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak 
spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 
yang diberikan kepada Pengadministrasi Keuangan. Pengadministrasi 
Keuangan harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan atau inovasi 
yang dilakukan harus disetujui oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Pengadministrasi Keuangan terdiri dari tugas-tugas yang jelas 
dan berhubungan secara langsung. Dalam pelaksanaan tugasnya, sedikit 
atau sama sekali tidak ada pilihan yang harus dibuat di dalam memutuskan 
apa yang harus dilakukan. Tindakan yang akan diambil atau respons yang 
harus dibuat sudah dapat dilihat. Pekerjaan Pengadministrasi Keuangan 
secara cepat dapat dikuasai. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Pengadministrasi Keuangan meliputi pekerjaan tertentu yang 
bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Pengadministrasi Keuangan dengan pegawai di unit organisasi, 
kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Pengadministrasi Keuangan adalah 
untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi. 

 



 
 

H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pekerjaan Pengadministrasi Keuangan adalah menetap. Pegawai dapat 

duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Tidak ada persyaratan 
fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Pengadministrasi Keuangan tidak memiliki risiko yang 
berbahaya. 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengadministrasi Keuangan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

350 

  

Tingkat faktor  1- 3 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 490 

  

  

Kelas Jabatan 5   (455-650) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama  

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengadministrasi Persuratan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengelolaan dan pengagendaan serta pencatatan terhadap 
dokumen yang berkaitan dengan persuratan serta melakukan kegiatan 
administrasi pendukung lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan 
lancar. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan layanan pengagendaan dan persandian terhadap surat masuk 

maupun surat keluar yang meliputi penerimaan, pencatatan, pemberian 
lembar disposisi, dan pemberian nomor agenda 

2. Mengklasifikasikan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya 
3. Melakukan pendistribusian surat kepada unit yang dituju dan membuat 

tanda terima untuk menelusuri keberadaan surat 
4. Melakukan penerimaan dan pemeriksaan tanda terima surat yang telah 

ditandatangani oleh penerima surat agar memudahkan pengendaliannya 
5. Menyimpan surat yang telah selesai diproses 
6. Melaksanakan penggandaan dan pemeriksaan dokumen dan surat 
7. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan Kelengkapan data yang diadministrasikan terkait 

persuratan 
2. Kerapihan dan Keharmonisan laporan administrasi data persuratan 
3. Keteraturan dan Kerapihan dalam menyimpan dan mengagendakan 

segala hal yang berkaitan dengan persuratan 
4. Kebenaran dalam menentukan nomor, kode surat, indeks, dan jadwal 

retensi arsip 
5. Kebenaran dan Kerapian dalam pengetikan 
  
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Pelayanan pengagendaan dan persandian terhadap surat masuk maupun 

surat keluar yang meliputi penerimaan, pencatatan, pemberian lembar 
disposisi, dan pemberian nomor agenda 

2. Laporan klasifikasi surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya 
3. Terdistribusinya surat kepada unit yang dituju dan membuat tanda terima 

untuk menelusuri keberadaan surat 



4. Laporan penerimaan dan pemeriksaan tanda terima surat yang telah 
ditandatangani oleh penerima surat agar memudahkan pengendaliannya 

5. Laporan surat tersimpan yang telah selesai diproses 
6. Pelayanan penggandaan dan pemeriksaan dokumen dan surat 
7. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

8. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-3 = 350) 

Pengadministrasi Persuratan memiliki pengetahuan tentang sejumlah 
peraturan, prosedur, dan operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang cukup untuk melaksanakan pekerjaannya dan 
menyelesaikan masalah yang mungkin muncul sebagai Pengadministrasi 
Persuratan. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pengadministrasi Persuratan bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi 
dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak 
spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 
yang diberikan kepada Pengadministrasi Persuratan. Pengadministrasi 
Persuratan harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan atau inovasi 
yang dilakukan harus disetujui oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Pengadministrasi Persuratan terdiri dari tugas-tugas yang jelas 
dan berhubungan secara langsung. Dalam pelaksanaan tugasnya, sedikit 
atau sama sekali tidak ada pilihan yang harus dibuat di dalam memutuskan 
apa yang harus dilakukan. Tindakan yang akan diambil atau respons yang 
harus dibuat sudah dapat dilihat. Pekerjaan Pengadministrasi Persuratan 
secara cepat dapat dikuasai. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Pengadministrasi Persuratan meliputi pekerjaan tertentu yang 
bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Pengadministrasi Persuratan dengan pegawai di unit 
organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Pengadministrasi Persuratan adalah 
untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi. 

 



H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pekerjaan Pengadministrasi Persuratan adalah menetap. Pegawai dapat 

duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Tidak ada persyaratan 
fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Pengadministrasi Persuratan tidak memiliki risiko yang 
berbahaya. 

 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengadministrasi Persuratan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

350 

  

Tingkat faktor  1- 3 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 490 

  

  

Kelas Jabatan 5   (455-650) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama  

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
(Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



 
INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 

 
Nama Jabatan : Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pendataan sarana dan prasarana kantor serta menyusun bahan-
bahan laporan pengelolaan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pendataan dan pencatatan terhadap sarana dan prasarana 

kantor 
2. Menyusun bahan-bahan pembuatan jadwal pemeliharaan sarana dan 

prasarana kantor 
3. Melakukan penyusunan bahan-bahan laporan pelaksanaan perbaikan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 
4. Melakukan penyusunan laporan kondisi sarana dan prasarana kantor 
5. Membuat daftar inventaris sarana dan prasarana kantor 
6. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

7. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan Kelengkapan data yang diadministrasikan terkait sarana 

dan prasarana 
2. Kerapihan dan Keharmonisan laporan administrasi sarana dan prasarana 
3. Keteraturan dan Kerapihan dalam menyimpan dan mengagendakan 

segala hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana 
4. Kebenaran dan Kerapian dalam pengetikan 
  
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan pendataan dan pencatatan terhadap sarana dan prasarana kantor 
2. Referensi pembuatan jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 
3. Laporan bahan-bahan laporan pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana kantor 
4. Rancangan laporan kondisi sarana dan prasarana kantor 
5. Laporan daftar inventaris sarana dan prasarana kantor 
6. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

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



IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-3 = 350) 

Pengadministrasi Sarana dan Prasarana memiliki pengetahuan tentang 
sejumlah peraturan, prosedur, dan operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang cukup untuk melaksanakan pekerjaannya dan 
menyelesaikan masalah yang mungkin muncul sebagai Pengadministrasi 
Persuratan.  

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pengadministrasi Sarana dan Prasarana bekerja sesuai instruksi dan 
berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua 
persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 
yang diberikan kepada Pengadministrasi Sarana dan Prasarana. 
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana harus patuh dan taat pada 
pedoman, penyimpangan atau inovasi yang dilakukan harus disetujui oleh 
penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana terdiri dari tugas-tugas 
yang jelas dan berhubungan secara langsung. Dalam pelaksanaan tugasnya, 
sedikit atau sama sekali tidak ada pilihan yang harus dibuat di dalam 
memutuskan apa yang harus dilakukan. Tindakan yang akan diambil atau 
respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. Pekerjaan Pengadministrasi 
Sarana dan Prasarana secara cepat dapat dikuasai. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Pengadministrasi Sarana dan Prasarana meliputi pekerjaan 
tertentu yang bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana dengan pegawai di 
unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 
adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau 
informasi. 

 
H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana adalah menetap. 
Pegawai dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Tidak ada 
persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan.  

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana tidak memiliki risiko 
yang berbahaya. 

 



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

350 

  

Tingkat faktor  1- 3 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 490 

  

  

Kelas Jabatan 5   (455-650) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama  

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



 
INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 

 
Nama Jabatan : Pengadministrasi Umum 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 

  Sekolah Tinggi Sandi Negara 
  Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pengelolaan dan pengagendaan serta pencatatan terhadap 
dokumen yang berkaitan dengan persuratan, BMN, Data Kepegawaian, dan Data 
Keuangan serta melakukan kegiatan administrasi pendukung lainnya yang 
berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan kegiatan pengagendaan terhadap surat masuk maupun surat 

keluar yang meliputi penerimaan, pencatatan, pemberian lembar disposisi, 
dan pemberian nomor agenda 

2. Mengklasifikasikan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya 
3. Melakukan pendistribusian surat kepada unit yang dituju dan membuat 

tanda terima untuk menelusuri keberadaan surat 
4. Melakukan penerimaan dan pemeriksaan tanda terima surat yang telah 

ditandatangani oleh penerima surat agar memudahkan pengendaliannya 
5. Menyimpan surat yang telah selesai diproses 
6. Melakukan pembuatan konsep surat 
7. Melaksanakan penggandaan dan pemeriksaan dokumen dan surat 
8. Melakukan pengadministrasian data kepegawaian 
9. Melaksanakan pengadministrasian data keuangan 
10. Melakukan pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan unit kerjanya 
11. Melakukan pengadministrasian data BMN 
12. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

13. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan dan Kelengkapan data yang diadministrasikan terkait 

persuratan, kepegawaian, keuangan, dan BMN yang ada di Unitnya 
2. Kerapihan dan Keharmonisan laporan administrasi data persuratan, 

kepegawaian, keuangan, dan BMN 
3. Keteraturan dan Kerapihan dalam menyimpan dan mengagendakan 

segala hal yang berkaitan dengan persuratan, kepegawaian, keuangan, 
dan BMN 

4. Kebenaran dan Kerapian dalam pengetikan 
  



 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Pelaksanaan kegiatan pengagendaan terhadap surat masuk maupun surat 
keluar yang meliputi penerimaan, pencatatan, pemberian lembar disposisi, 
dan pemberian nomor agenda 

2. Laporan pengklasifikasian surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya 
3. Pelaksanaan kegiatan pendistribusian surat kepada unit yang dituju dan 

membuat tanda terima untuk menelusuri keberadaan surat 
4. Laporan penerimaan dan pemeriksaan tanda terima surat yang telah 

ditandatangani oleh penerima surat agar memudahkan pengendaliannya 
5. Database surat yang telah selesai diproses 
6. Konsep surat 
7. dokumen dan surat yang telah digandakan dan diperiksa 
8. Data administrasi pegawai 
9. Data administrasi keuangan 
10. Dana untuk pelaksanaan kegiatan unit kerjanya 
11. Data administrasi BMN 
12. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

13. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-3 = 350) 

Pengadministrasi Umum memiliki pengetahuan tentang sejumlah 
peraturan, prosedur, dan operasi, yang membutuhkan pelatihan dan 
pengalaman yang cukup untuk melaksanakan pekerjaannya dan 
menyelesaikan masalah yang mungkin muncul sebagai Pengadministrasi 
Persuratan.  

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pengadministrasi Umum bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi 
dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak 
spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 
yang diberikan kepada Pengadministrasi Umum. Pengadministrasi Umum 
harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan atau inovasi yang 
dilakukan harus disetujui oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Pengadministrasi Umum terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan 
berhubungan secara langsung. Dalam pelaksanaan tugasnya, sedikit atau 
sama sekali tidak ada pilihan yang harus dibuat di dalam memutuskan apa 
yang harus dilakukan. Tindakan yang akan diambil atau respons yang harus 
dibuat sudah dapat dilihat. Pekerjaan Pengadministrasi Umum secara cepat 
dapat dikuasai. 



E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 
Tugas Pengadministrasi Umum meliputi pekerjaan tertentu yang bersifat 

rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah. 
 

F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 
Hubungan Pengadministrasi Umum dengan pegawai di unit organisasi, 

kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 
 

G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Tujuan hubungan yang dilakukan Pengadministrasi Umum adalah untuk 

memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi. 
 

H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pekerjaan Pengadministrasi Umum adalah menetap. Pegawai dapat 

duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Tidak ada persyaratan 
fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan.  

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Pengadministrasi Umum tidak memiliki risiko yang berbahaya. 
 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengadministrasi Umum 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 

  Sekolah Tinggi Sandi Negara 
  Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

350 

  

Tingkat faktor  1- 3 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 490 

  

  

Kelas Jabatan 5   (455-650) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama  

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
 (Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



 
INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM 

 
Nama Jabatan : Pengemudi VIP 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

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

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan kegiatan pengagendaan terhadap surat masuk maupun surat 

keluar yang meliputi penerimaan, pencatatan, pemberian lembar disposisi, 
dan pemberian nomor agenda 

2. Mengklasifikasikan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya 
3. Melakukan pendistribusian surat kepada unit yang dituju dan membuat 

tanda terima untuk menelusuri keberadaan surat 
4. Melakukan penerimaan dan pemeriksaan tanda terima surat yang telah 

ditandatangani oleh penerima surat agar memudahkan pengendaliannya 
5. Menyimpan surat yang telah selesai diproses 
6. Melakukan pembuatan konsep surat 
7. Melaksanakan penggandaan dan pemeriksaan dokumen dan surat 
8. Melakukan pengadministrasian data kepegawaian 
9. Melaksanakan pengadministrasian data keuangan 
10. Melakukan pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan unit kerjanya 
11. Melakukan pengadministrasian data BMN 
12. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

13. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan hasil pengecekan kendaraan dinas 
2. Keselamatan pejabat maupun pegawai dalam menggunakan kendaraan 

dinas 
3. Kebersihan dan kenyamanan kendaraan dinas 
4. Keakuratan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan 
5. Keakuratan laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP 

sesuai dengan prosedur yang berlaku 
  

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan hasil pemeriksaan kelengkapan kendaraan 
2. laporan kegiatan pemanasan mesin kendaraan 
3. laporan perawatan kendaraan 



4. laporan pelaksanaan kegiatan 
5. laporan perbaikan kerusakan kendaraan 
6. Laporan kerusakan kendaraan kepada Pemelihara Sarana dan Prasarana 

agar kendaraan segera diperbaiki 
7. laporan tempat parkir kendaraan 
8. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

9. Laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
A. FAKTOR 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan (F1-3=350) 

Keterampilan dasar untuk Pengemudi VIP yaitu mengoperasikan 
peralatan yang membutuhkan sedikit pelatihan dan pengalaman sebelumnya, 
seperti mengendarai kendaraan dinas. 

 
B. FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pengemudi VIP bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan 
penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik 
dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 

 
C. FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 
yang diberikan kepada Pengemudi VIP. Pengemudi VIP harus patuh dan taat 
pada pedoman, penyimpangan atau inovasi yang dilakukan harus disetujui 
oleh penyelia. 

 
D. FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Pengemudi VIP terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan 
berhubungan secara langsung. Dalam pelaksanaan tugasnya, sedikit atau 
sama sekali tidak ada pilihan yang harus dibuat di dalam memutuskan apa 
yang harus dilakukan. Tindakan yang akan diambil atau respons yang harus 
dibuat sudah dapat dilihat. 

 
E. FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1 = 25) 

Tugas Pengemudi VIP meliputi pekerjaan tertentu yang bersifat rutin 
dengan beberapa prosedur yang terpisah. 

 
F. FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Pengemudi VIP dengan pegawai di unit organisasi, kantor, 
proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
G. FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Pengemudi VIP adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi. 

 
 
 



H. FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pekerjaan Pengemudi VIP adalah menetap. Pegawai dapat duduk dengan 

nyaman untuk melakukan pekerjaan. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan.  

 
I. FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pekerjaan Pengemudi VIP tidak memiliki risiko yang berbahaya. 
 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 

Nama Jabatan : Pengemudi VIP 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: 
Pengetahuan yang 
Dibutuhkan Jabatan 

350 

  

Tingkat faktor  1- 3 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor  2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 25 
  

Tingkat faktor  3- 1 

4 Faktor 4: 
Kompleksitas 25 

  
Tingkat faktor  4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor  5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor  6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor  7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor  8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor  9- 1 

Total Nilai 490 

  

  

Kelas Jabatan 5   (455-650) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama  

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 

 
(Syahrul Mubarak, S.IP, M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Petugas Protokol 
Unit Kerja  : Sekretaris Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Menyusun acara berdasarkan kegiatan, rapat, upacara, kunjungan pejabat 
internal dan eksternal, perjalanan dinas pejabat eselon I, pengumuman-
pengumuman sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas Kepala dan pejabat eselon I 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Mengumpulkan bahan penyusunan acara peringatan hari-hari besar 

nasional dan HUT Persandian berdasarkan data dari penyelenggara atau 
panitia yang terkait dengan acara sebagai bahan penyusunan acara 

2. Menata tempat acara berdasarkan ketentuan keprotokolan untuk 
kelancaran pelaksanaan acara 

3. Mengantar dan menjemput perjalanan dinas Kepala serta para pejabat 
eselon I berdasarkan perintah atasan 

4. Mengurus surat-surat/izin ke luar negeri para pejabat eselon I dan eselon II 
sesuai dengan prosedur untuk kelancaran perjalanan 

5. Mempersiapkan pengumuman berdasarkan substansi permasalahan untuk 
diumumkan 

6. Memeriksa penyusunan laporan jumlah tamu dan kegiatan harian para 
eselon I 

7. Melaksanakan penerimaan kunjungan tamu (rombongan) dari instansi 
pemerintah/swasta untuk menghadap/bertemu Kepala atau yang mewakili 

8. Mempersiapkan dan melaksanakan senam kesegaran jasmani sebagai 
instruktur dan peraga setiap hari Jum’at 

9. Melaporkan pelaksanaan tugas Penyelenggara Acara Protokol kepada 
atasan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku 

10. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan 
11. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan waktu penyusunan berbagai acara 
2. Kesesuaian penataan acara sesuai ketentuan 
3. Kesigapan melayani pejabat dan tamu penting 
4. Kesesuaian dan ketepatan penyiapan administrasi perjalanan dinas pejabat 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Dokumen susunan acara bahan penyusunan acara peringatan hari-hari besar 
nasional dan HUT Persandian 

2. Terselenggaranya acara sesuai prosedur 
3. Pelayanan antar jemput para pejabat eselon I 



4. Surat perjalanan dinas pejabat eselon I dan II 
5. Pengumuman sesuai substansi permasalahan 
6. Laporan jumlah tamu dan kegiatan harian para eselon I 
7. Laporan penerimaan kunjungan tamu 
8. Pelaksanaan senam kesegaran jasmani setiap Jumat 
9. Laporan pelaksanaan tugas 
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain 
11. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
FAKTOR 1 : PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (F1-3 = 350) 

Petugas Protokol memiliki pengetahuan tentang sejumlah peraturan, prosedur, 
dan operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang cukup untuk 
melaksanakan pekerjaannya dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul 
sebagai Petugas Protokol. 

 
FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Petugas Protokol bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia 
sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam 

instruksi atau pedoman. 
 
FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang 
diberikan kepada Petugas Protokol. Petugas Protokol harus patuh dan taat pada 
pedoman, penyimpangan atau inovasi yang dilakukan harus disetujui oleh penyelia. 

 
FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Petugas Protokol terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan berhubungan 
secara langsung. Dalam pelaksanaan tugasnya, sedikit atau sama sekali tidak ada pilihan 
yang harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Tindakan yang akan 
diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 

 
FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1= 25) 

Pekerjaan Petugas Protokol meliputi perlakuan terhadap berbagai masalah maupun 
pertanyaan terkait dengan persandian. Selain itu, hasil kerja atau jasa Petugas Protokol 
mempengaruhi desain atau operasi dari sistem yang sedang dikembangkan dan 
pengujian atau hasil penelitian. 

 
FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Petugas Protokol dengan pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau 
unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Petugas Protokol adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi. 

 
FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Petugas Protokol merupakan pekerjaan menetap yang dapat dilakukan 
dengan duduk dengan nyaman, meskipun terkadang berjalan, berdiri, menunduk, 
mengangkat dan membawa benda. 



FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 
Lingkungan Petugas Protokol membawa resiko dan ketidaknyamanan tingkat rendah 

yang membutuhkan tindakan pencegahan keamanan standar, antara lain penggunaan 
praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari licin dan jatuh serta 
pengamatan peraturan kebakaran. 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Petugas Protokol 

Organisasi : Sekretariat Utama 

Instansi   : Badan Siber dan Sandi Negara 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Pengetahuan 
yang Dibutuhkan 
Jabatan 

350 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 
25 

  
Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Kompleksitas 
25 

  
Tingkat faktor    4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor    5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor    6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor    7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor    8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor    9- 1 

Total Nilai 490 

  

  

Kelas Jabatan 5   (455-650) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S,IP,M M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Diklat 
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan BSSN 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan penyiapan rapat, koordinasi dan proses administrasi diklat dan 
penyiapan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan Menyiapkan rapat koordinasi pengajar dan penyampaian 

metode penyelenggaraan diklat 
2. Menyiapkan rapat koordinasi penyelenggaraan diklat 
3. Menyiapkan administrasi proses seleksi 
4. Menyiapkan administrasi pemanggilan calon peserta diklat 
5. Menyiapkan sarana dan prasana kegiatan diklat 
6. Menghimpun bahan kelulusan peserta diklat 
7. Menyiapkan rapat kelulusan peserta diklat 
8. Menyiapkan sertifikat kelulusan peserta diklat 
9. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 

10. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Informasi konfirmasi kehadiran para peserta rapat 
2. Keutuhan berkas dokumen seleksi 
3. Informasi terkini konfirmasi kehadiran peserta seleksi 
4. Konfirmasi keikutsertaan calon peserta diklat 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Dokumen administrasi rapat koordinasi pengajar 
2. Dokumentasi kegiatan rapat penyelenggaraan diklat 
3. Dokumentasi proses seleksi 
4. Dokumentasi pemanggilan calon peserta diklat 
5. Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan diklat 
6. Inventarisasi data kelulusan peserta diklat 
7. Administrasi  kegiatan rapat kelulusan peserta diklat 
8. Dokumen sertifikat peserta diklat 
9. Dokumen rencana program tahunan sesuai dengan rencana strategis 
10. Dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 

dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
FAKTOR 1 : PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (F1-3 = 350) 

Pranata Diklat memiliki pengetahuan tentang sejumlah peraturan, prosedur, 
dan operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang cukup untuk 
melaksanakan pekerjaannya dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul 
sebagai Pranata Diklat. 

 
FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pranata Diklat bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia 
sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam 

instruksi atau pedoman. 
 
FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang 
diberikan kepada Pranata Diklat. Pranata Diklat harus patuh dan taat pada pedoman, 
penyimpangan atau inovasi yang dilakukan harus disetujui oleh penyelia. 

 
FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Pranata Diklat terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan berhubungan secara 
langsung. Dalam pelaksanaan tugasnya, sedikit atau sama sekali tidak ada pilihan yang 
harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Tindakan yang akan 
diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. Pekerjaan Pranata Diklat 
secara cepat dapat dikuasai. 

 
FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1= 25) 

Pekerjaan Pranata Diklat meliputi perlakuan terhadap berbagai masalah maupun 
pertanyaan terkait dengan persandian. Selain itu, hasil kerja atau jasa Pranata Diklat 
mempengaruhi desain atau operasi dari sistem yang sedang dikembangkan dan 
pengujian atau hasil penelitian. 

 
FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Pranata Diklat dengan pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit 
kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Pranata Diklat adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi. 

 
FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Pranata Diklat merupakan pekerjaan menetap yang dapat dilakukan 
dengan duduk dengan nyaman, meskipun terkadang berjalan, berdiri, menunduk, 
mengangkat dan membawa benda. 

 
FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Pranata Diklat membawa resiko dan ketidaknyamanan tingkat rendah 
yang membutuhkan tindakan pencegahan keamanan standar, antara lain penggunaan 
praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari licin dan jatuh serta 
pengamatan peraturan kebakaran. 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Diklat 

Organisasi : Pusat Pendidikan dan Pelatihan BSSN 

Instansi   : Badan Siber dan Sandi Negara 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Pengetahuan 
yang Dibutuhkan 
Jabatan 

350 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 
25 

  
Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Kompleksitas 
25 

  
Tingkat faktor    4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor    5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor    6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor    7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor    8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor    9- 1 

Total Nilai 490 

  

  

Kelas Jabatan 5   (455-650) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala Pusdiklat, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Wida Sandrayanti, S.E.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Teknisi Elektronik 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi pemasangan, perbaikan dan pengecekan 
serta pemeliharaan perangkat elektronik berdasarkan panduan yang ada untuk 
mendukung kegiatan dinas yang memanfaatkan perangkat elektronik 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pengecekan dan perawatan perangkat elektronik secara berkala 

sebagai bentuk pemeliharaan perangkat elektronik agar perangkat 
elektronik tetap dapat digunakan untuk waktu yang lama 

2. Menerima laporan kerusakan atau kendala yang terjadi pada perangkat 
elektronik berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk di inventarisasi 

3. Menginventarisasi laporan kerusakan perangkat elektronik dengan 
melakukan pencatatan untuk diadakan pemeriksaan 

4. Memeriksa kerusakan perangkat elektronik berdasarkan laporan yang 
diterima untuk mengetahui tingkat kerusakan perangkat elektronik dan 
membuat pertimbangan mengenai langkah yang harus dilakukan 
selanjutnya 

5. Memperbaiki perangkat elektronik yang rusak atau usang berdasarkan hasil 
pemeriksaan dengan melakukan perbaikan secara langsung atau 
melakukan penggantian komponen 

6. Merawat secara khusus suatu perangkat elektronik yang masa 
penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat 
rusak 

7. Mengawasi kegiatan perbaikan atau instalasi perangkat elektronik yang 
dilakukan oleh pihak lain sebagai fungsi kontrol atas terpeliharanya 
perangkat elektronik 

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dalam melakukan perawatan perangkat elektronik 
2. Kevalidan dalam melakukan inventarisasi laporan kerusakan perangkat 

elektronik 
3. Keakuratan dalam mengidentifikasi kerusakan pada perangkat elektronik 
4. Ketepatan dan kecepatan dalam memperbaiki kerusakan perangkat 

elektronik 
5. Kevalidan dalam mebuat laporan hasil pengawasan atas perbaikan 

perangkat elektronik yang dilakukan oleh pihak lain 
6. Kevalidan dalam membuat laporan pelaksanaan tugas 
7. Ketepatan dalam menyiapkan bahan rencana program tahunan 

 
 



III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan pengecekan dan perawatan perangkat elektronik 
2. Data kerusakan atau kendala pada perangkat elektronik 
3. Laporan kerusakan perangkat elektronik terinventarisasi 
4. Data kerusakan yang perangkat elektronik dan solusi untuk mengatasi 

kerusakan 
5. Perangkat elektronik dapat digunakan kembali 
6. Perangkat elektronik yang masa penggunaannya telah melampaui batas waktu 

dapat digunakan untuk waktu yang lama 
7. Kegiatan perbaikan atau instalasi perangkat elektronik yang dilakukan oleh 

pihak lain termonitor 
8. Laporan hasil pelaksanaan tugas 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (F1-3 = 350) 
Teknisi Elektronik memiliki pengetahuan tentang sejumlah peraturan, prosedur, 

dan operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang cukup untuk 
melaksanakan pekerjaannya dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul 
sebagai Teknisi Elektronik. 

 
FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Teknisi Elektronik bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia 
sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam 

instruksi atau pedoman. 
 
FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang 
diberikan kepada Teknisi Elektronik. Teknisi Elektronik harus patuh dan taat pada 
pedoman, penyimpangan atau inovasi yang dilakukan harus disetujui oleh penyelia. 

 
FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Teknisi Elektronik terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan berhubungan 
secara langsung. Dalam pelaksanaan tugasnya, sedikit atau sama sekali tidak ada pilihan 
yang harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Tindakan yang akan 
diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. Pekerjaan Teknisi Elektronik 
secara cepat dapat dikuasai. 

 
FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1= 25) 

Pekerjaan Teknisi Elektronik meliputi perlakuan terhadap berbagai masalah maupun 
pertanyaan terkait dengan persandian. Selain itu, hasil kerja atau jasa Teknisi Elektronik 
mempengaruhi desain atau operasi dari sistem yang sedang dikembangkan dan 
pengujian atau hasil penelitian. 

 
FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Teknisi Elektronik dengan pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau 
unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Teknisi Elektronik adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi. 

 
 



FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 
Pekerjaan Teknisi Elektronik merupakan pekerjaan menetap yang dapat dilakukan 

dengan duduk dengan nyaman, meskipun terkadang berjalan, berdiri, menunduk, 
mengangkat dan membawa benda. 

 
FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Teknisi Elektronik membawa resiko dan ketidaknyamanan tingkat rendah 
yang membutuhkan tindakan pencegahan keamanan standar, antara lain penggunaan 
praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari licin dan jatuh serta 
pengamatan peraturan kebakaran. 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Teknisi Elektronik 

Organisasi : Sekretariat Utama 

Instansi   : Badan Siber dan Sandi Negara 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Pengetahuan 
yang Dibutuhkan 
Jabatan 

350 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 
25 

  
Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Kompleksitas 
25 

  
Tingkat faktor    4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor    5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor    6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor    7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor    8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor    9- 1 

Total Nilai 490 

  

  

Kelas Jabatan 5   (455-650) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Teknisi Jaringan Teknologi Informasi 
Unit Kerja  : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi pemasangan, perbaikan dan pengecekan 
serta pemeliharaan jaringan teknologi informasi berdasarkan pedoman yang ada 
untuk mendukung kegiatan dinas yang memanfaatkan jaringan teknologi informasi 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Melakukan pengecekan dan perawatan jaringan teknologi informasi secara 

berkala sebagai bentuk pemeliharaan jaringan teknologi informasi agar 
tetap dapat digunakan untuk waktu yang lama 

2. Menerima laporan kerusakan atau kendala yang terjadi pada jaringan 
teknologi informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk di 
inventarisasi 

3. Menginventarisasi laporan kerusakan jaringan teknologi informasi dengan 
melakukan pencatatan untuk diadakan pemeriksaan 

4. Memeriksa kerusakan jaringan teknologi informasi berdasarkan laporan 
yang diterima untuk mengetahui tingkat kerusakan pada jaringan teknologi 
informasi dan membuat pertimbangan mengenai langkah yang harus 
dilakukan selanjutnya 

5. Memperbaiki jaringan teknologi informasi yang rusak atau usang 
berdasarkan hasil pemeriksaan dengan melakukan perbaikan secara 
langsung atau melakukan penggantian bagian-bagian yang perlu diganti 

6. Merawat secara khusus suatu jaringan teknologi informasi yang masa 
penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat 
rusak 

7. Mengawasi kegiatan perbaikan atau instalasi jaringan teknologi informasi 
yang dilakukan oleh pihak lain sebagai fungsi kontrol atas terpeliharanya 
jaringan teknologi informasi 

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

9. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dalam melakukan perawatan jaringan teknologi informasi 
2. Keramahan dalam menerima laporan kerusakan atau kendala 
3. Kevalidan dalam melakukan inventarisasi laporan kerusakan jaringan 

teknologi informasi 
4. Keakuratan dalam mengidentifikasi kerusakan jaringan teknologi informasi 
5. Ketepatan dan kecepatan dalam memperbaiki kerusakan jaringan teknologi 

informasi 



6. Kesesuaian dalam mebuat laporan hasil pengawasan atas perbaikan 
jaringan teknologi informasi yang dilakukan oleh pihak lain 

7. Kualitas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas 
8. Kesesuaian dalam menyiapkan bahan rencana program tahunan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan pengecekan dan perawatan jaringan teknologi informasi 
2. Data kerusakan atau kendala pada jaringan teknologi informasi 
3. Laporan kerusakan jaringan teknologi informasi terinventarisasi 
4. Data kerusakan yang jaringan teknologi informasi dan solusi untuk mengatasi 

kerusakan 
5. Jaringan teknologi informasi dapat digunakan kembali 
6. Jaringan teknologi informasi yang masa penggunaannya telah melampaui 

batas waktu dapat digunakan untuk waktu yang lama 
7. Kegiatan perbaikan atau instalasi jaringan teknologi informasi yang dilakukan 

oleh pihak lain termonitor 
8. Laporan hasil pelaksanaan tugas 
9. Bahan rencana program tahunan siap digunakan 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (F1-3 = 350) 

Teknisi Jaringan Teknologi Informasi memiliki pengetahuan tentang sejumlah 
peraturan, prosedur, dan operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman 
yang cukup untuk melaksanakan pekerjaannya dan menyelesaikan masalah yang 
mungkin muncul sebagai Teknisi Jaringan Teknologi Informasi. 

 
FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Teknisi Jaringan Teknologi Informasi bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi 
dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik 

dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 
 
FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang 
diberikan kepada Teknisi Jaringan Teknologi Informasi. Teknisi Jaringan Teknologi 
Informasi harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan atau inovasi yang 
dilakukan harus disetujui oleh penyelia. 

 
FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Teknisi Jaringan Teknologi Informasi terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan 
berhubungan secara langsung. Dalam pelaksanaan tugasnya, sedikit atau sama sekali 
tidak ada pilihan yang harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. 
Tindakan yang akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 
Pekerjaan Teknisi Jaringan Teknologi Informasi secara cepat dapat dikuasai. 

 
FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1= 25) 

Pekerjaan Teknisi Jaringan Teknologi Informasi meliputi perlakuan terhadap berbagai 
masalah maupun pertanyaan terkait dengan persandian. Selain itu, hasil kerja atau jasa 
Teknisi Jaringan Teknologi Informasi mempengaruhi desain atau operasi dari sistem yang 
sedang dikembangkan dan pengujian atau hasil penelitian. 

 
 



FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 
Hubungan Teknisi Jaringan Teknologi Informasi dengan pegawai di unit organisasi, 

kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Teknisi Jaringan Teknologi Informasi adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi. 

 
FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Teknisi Jaringan Teknologi Informasi merupakan pekerjaan menetap yang 
dapat dilakukan dengan duduk dengan nyaman, meskipun terkadang berjalan, berdiri, 
menunduk, mengangkat dan membawa benda. 

 
FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Teknisi Jaringan Teknologi Informasi membawa resiko dan 
ketidaknyamanan tingkat rendah yang membutuhkan tindakan pencegahan keamanan 
standar, antara lain penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, 
menghindari licin dan jatuh serta pengamatan peraturan kebakaran. 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Teknisi Jaringan Teknologi Informasi 

Organisasi : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Instansi   : Badan Siber dan Sandi Negara 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Pengetahuan 
yang Dibutuhkan 
Jabatan 

350 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 
25 

  
Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Kompleksitas 
25 

  
Tingkat faktor    4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor    5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor    6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor    7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor    8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor    9- 1 

Total Nilai 490 

  

  

Kelas Jabatan 5   (455-650) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Kepala Pusdiklat, 
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 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 
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 (Wida Sandrayanti, S.E.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift  
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi pemasangan, perbaikan dan pengecekan 
serta pemeliharaan jaringan listrik, jaringan telepon, AC dan lift berdasarkan 
panduan yang ada untuk mendukung kegiatan dinas yang memanfaatkan listrik, 
telepon, AC dan lift 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Melakukan pengecekan dan perawatan jaringan listrik, jaringan telepon, 
AC, dan lift secara berkala sebagai bentuk pemeliharaan agar tetap dapat 
digunakan untuk waktu yang lama 

2. Menerima laporan kerusakan atau kendala yang terjadi pada  jaringan 
listrik, jaringan telepon, AC dan lift berdasarkan ketentuan yang berlaku 
untuk di inventarisasi 

3. Menginventarisasi laporan kerusakan jaringan listrik, jaringan telepon, AC 
dan lift dengan melakukan pencatatan untuk diadakan pemeriksaan 

4. Memeriksa kerusakan jaringan listrik, jaringan telepon, AC dan lift 
berdasarkan laporan yang diterima untuk mengetahui tingkat kerusakan 
pada listrik, telepon, AC dan lift serta membuat pertimbangan mengenai 
langkah yang harus dilakukan selanjutnya 

5. Memperbaiki jaringan listrik, jaringan telepon, AC dan lift yang rusak atau 
usang berdasarkan hasil pemeriksaan dengan melakukan perbaikan secara 
langsung atau melakukan penggantian komponen 

6. Merawat secara khusus suatu jaringan listrik, jaringan telepon, AC dan lift 
yang masa penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar 
tidak cepat rusak 

7. Mengawasi kegiatan perbaikan atau instalasi listrik, telepon, AC dan lift 
yang dilakukan oleh pihak lain sebagai fungsi kontrol atas terpeliharanya 
jaringan listrik, jaringan telepon, AC dan lift 

8. Melakukan pemeliharaan dan penyiapan genset agar selalu dalam kondisi 
siap untuk dioperasikan saat dibutuhkan 

9. Mengoperasikan genset pada saat listrik pada sesuai kebutuhan dan 
prosedur yang belaku untuk mendukung kegiatan organisasi 

10. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

11. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dalam melakukan perawatan jaringan listrik, jaringan telepon, AC 

dan lift 
2. Keramahan dalam menerima laporan kerusakan atau kendala 



3. Kevalidan dalam melakukan inventarisasi laporan kerusakan jaringan listrik, 
jaringan telepon, AC dan lift 

4. Keakuratan dalam mengidentifikasi kerusakan jaringan listrik, jaringan 
telepon, AC dan lift 

5. Ketepatan dan kecepatan dalam memperbaiki kerusakan jaringan listrik, 
jaringan telepon, AC dan lift 

6. Kesesuaian dalam mebuat laporan hasil pengawasan atas perbaikan 
jaringan listrik, jaringan telepon, AC dan lift yang dilakukan oleh pihak lain 

7. Kecepatan dan kesesuaian dalam mengoperasikan genset 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan pengecekan dan perawatan jaringan listrik, jaringan telepon, AC, dan 

lift 
2. Data kerusakan atau kendala pada jaringan listrik, jaringan telepon, AC dan lift 
3. Laporan kerusakan jaringan listrik, jaringan telepon, AC dan lift terinventarisasi 
4. Data kerusakan yang jaringan listrik, jaringan telepon, AC dan lift dan solusi 

untuk mengatasi kerusakan 
5. Jaringan listrik, jaringan telepon, AC dan lift dapat digunakan kembali 
6. Jaringan listrik, jaringan telepon, AC dan lift yang masa penggunaannya telah 

melampaui batas waktu dapat digunakan untuk waktu yang lama 
7. Kegiatan perbaikan atau instalasi jaringan listrik, jaringan telepon, AC dan lift 

yang dilakukan oleh pihak lain termonitor 
8. Genset agar selalu dalam kondisi siap untuk dioperasikan 
9. Genset dapat menyediakan listrik 
10. Laporan hasil pelaksanaan tugas 
11. Bahan rencana program tahunan siap digunakan 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (F1-3 = 350) 
Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift  memiliki pengetahuan tentang sejumlah 

peraturan, prosedur, dan operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman 
yang cukup untuk melaksanakan pekerjaannya dan menyelesaikan masalah yang 
mungkin muncul sebagai Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift . 

 
FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift  bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan 
penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup di 

dalam instruksi atau pedoman. 
 
FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang 
diberikan kepada Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift . Teknisi Listrik, Telepon, AC dan 
Lift  harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan atau inovasi yang dilakukan 
harus disetujui oleh penyelia. 

 
FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift  terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan 
berhubungan secara langsung. Dalam pelaksanaan tugasnya, sedikit atau sama sekali 
tidak ada pilihan yang harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. 
Tindakan yang akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 
Pekerjaan Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift  secara cepat dapat dikuasai. 



FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1= 25) 
Pekerjaan Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift  meliputi perlakuan terhadap berbagai 

masalah maupun pertanyaan terkait dengan persandian. Selain itu, hasil kerja atau jasa 
Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift  mempengaruhi desain atau operasi dari sistem yang 
sedang dikembangkan dan pengujian atau hasil penelitian. 

 
FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift  dengan pegawai di unit organisasi, 
kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift  adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi. 

 
FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift  merupakan pekerjaan menetap yang 
dapat dilakukan dengan duduk dengan nyaman, meskipun terkadang berjalan, berdiri, 
menunduk, mengangkat dan membawa benda. 

 
FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift  membawa resiko dan 
ketidaknyamanan tingkat rendah yang membutuhkan tindakan pencegahan keamanan 
standar, antara lain penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, 
menghindari licin dan jatuh serta pengamatan peraturan kebakaran. 
  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift  

Organisasi : Sekretariat Utama 

Instansi   : Badan Siber dan Sandi Negara 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Pengetahuan 
yang Dibutuhkan 
Jabatan 

350 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 
25 

  
Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Kompleksitas 
25 

  
Tingkat faktor    4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor    5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor    6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor    7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor    8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor    9- 1 

Total Nilai 490 

  

  

Kelas Jabatan 5   (455-650) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Teknisi Mesin 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi pemasangan, perbaikan dan pengecekan 
serta pemeliharaan mesin berdasarkan panduan yang ada untuk mendukung 
kegiatan dinas yang memanfaatkan mesin 
 

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
A. URAIAN TUGAS 

1. Melakukan pengecekan dan perawatan mesin secara berkala sebagai 
bentuk pemeliharaan mesin agar mesin tetap dapat digunakan untuk waktu 
yang lama 

2. Menerima laporan kerusakan atau kendala yang terjadi pada mesin 
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk di inventarisasi 

3. Menginventarisasi laporan kerusakan mesin dengan melakukan pencatatan 
untuk diadakan pemeriksaan 

4. Memeriksa kerusakan mesin berdasarkan laporan yang diterima untuk 
mengetahui tingkat kerusakan pada mesin dan membuat pertimbangan 
mengenai langkah yang harus dilakukan selanjutnya 

5. Memperbaiki mesin yang rusak atau usang berdasarkan hasil pemeriksaan 
dengan melakukan perbaikan secara langsung atau melakukan 
penggantian komponen 

6. Merawat secara khusus suatu mesin yang masa penggunaannya telah 
melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak 

7. Mengawasi kegiatan perbaikan atau instalasi mesin yang dilakukan oleh 
pihak lain sebagai fungsi kontrol atas terpeliharanya mesin 

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dalam melakukan perawatan mesin 
2. Kevalidan dalam melakukan inventarisasi laporan kerusakan mesin 
3. Keakuratan dalam mengidentifikasi kerusakan mesin 
4. Ketepatan dan kecepatan dalam memperbaiki kerusakan mesin 
5. Kevalidan dalam mebuat laporan hasil pengawasan atas perbaikan mesin 

yang dilakukan oleh pihak lain 
6. Kevalidan dalam membuat laporan pelaksanaan tugas 
7. Ketepatan dalam menyiapkan bahan rencana program tahunan 
8. Keramahan dalam menerima laporan kerusakan atau kendala 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan pengecekan dan perawatan mesin 
2. Data kerusakan atau kendala pada mesin 
3. Laporan kerusakan mesin  terinventarisasi 
4. Data kerusakan yang mesin dan solusi untuk mengatasi kerusakan 



5. Mesin dapat digunakan kembali 
6. Mesin yang masa penggunaannya telah melampaui batas waktu dapat 

digunakan untuk waktu yang lama 
7. Kegiatan perbaikan atau instalasi mesin yang dilakukan oleh pihak lain 

termonitor 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (F1-3 = 350) 

Teknisi Mesin  memiliki pengetahuan tentang sejumlah peraturan, prosedur, 
dan operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang cukup untuk 
melaksanakan pekerjaannya dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul 
sebagai Teknisi Mesin . 

 
FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Teknisi Mesin  bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia 
sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam 

instruksi atau pedoman. 
 
FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang 
diberikan kepada Teknisi Mesin . Teknisi Mesin  harus patuh dan taat pada pedoman, 
penyimpangan atau inovasi yang dilakukan harus disetujui oleh penyelia. 

 
FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Teknisi Mesin terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan berhubungan secara 
langsung. Dalam pelaksanaan tugasnya, sedikit atau sama sekali tidak ada pilihan yang 
harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. 

 
FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1= 25) 

Pekerjaan Teknisi Mesin meliputi perlakuan terhadap berbagai masalah maupun 
pertanyaan terkait dengan persandian. Selain itu, hasil kerja atau jasa Teknisi Mesin  
mempengaruhi desain atau operasi dari sistem yang sedang dikembangkan dan 
pengujian atau hasil penelitian. 

 
FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Teknisi Mesin dengan pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit 
kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Teknisi Mesin adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi. 

 
FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Teknisi Mesin merupakan pekerjaan menetap yang dapat dilakukan dengan 
duduk dengan nyaman, meskipun terkadang berjalan, berdiri, menunduk, mengangkat 
dan membawa benda. 

 
FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Teknisi Mesin membawa resiko dan ketidaknyamanan tingkat rendah 
yang membutuhkan tindakan pencegahan keamanan standar, antara lain penggunaan 
praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari licin dan jatuh serta 
pengamatan peraturan kebakaran.  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Teknisi Mesin  

Organisasi : Sekretariat Utama 

Instansi   : Badan Siber dan Sandi Negara 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Pengetahuan 
yang Dibutuhkan 
Jabatan 

350 

  

Tingkat faktor    1- 3 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 
25 

  
Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Kompleksitas 
25 

  
Tingkat faktor    4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor    5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor    6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor    7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor    8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor    9- 1 

Total Nilai 490 

  

  

Kelas Jabatan 5   (455-650) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Petugas Penggandaan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan penyiapan dan pelaksanaan penggandaan dan/atau 
penjilidan naskah dinas dan bahan-bahan yang berkaitan dengan kedinasan 
menggunakan mesin percetakan dan mesin atau alat penjilidan berdasarkan 
permohonan untuk mendukung kegiatan kedinasan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Membuat prosedur penggandaan sebagai panduan bagi karyawan untuk 

melakukan penggandaan 
2. Membuat laporan jumlah kertas, toner/tinta, plakban, plastik sampul serta 

bahan-bahan lain untuk mendukung kegiatan penggandaan dan penjilidan 
yang masih tersedia secara berkala 

3. Melakukan penggandaan dan atau penjilidan sesuai dengan permintaan 
yang telah disetujui oleh kepala subbagian atau kepala unit kerja 

4. Membuat laporan pekerjaan penggandaan dan/atau penjilidan yang telah 
dilakukan secara rutin 

5. Melakukan perawatan sehari-hari terhadap mesin penggandaan dan mesin 
penjilidan 

6. Melaporkan kerusakan mesin penggandaan dan atau penjilidan kepada 
Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan prosedur penggandaan dan atau penjilidan 
2. Ketepatan dan kecepatan proses penggandaan dan atau penjilidan 
3. Keramahan dalam melayani pemohon penggandaan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Prosedur penggandaan 
2. Laporan jumlah kertas, toner/tinta, plakban, plastik sampul serta bahan-bahan 

lain untuk mendukung kegiatan penggandaan dan penjilidan yang masih 
tersedia 

3. Dokumen digandakan dan atau dijilid sesuai dengan permintaan yang telah 
disetujui oleh kepala subbagian atau kepala unit kerja 

4. Laporan pekerjaan penggandaan dan/atau penjilidan yang telah dilakukan 
setiap bulan 

5. Mesin penggandaan dan mesin penjilidan terawat 
6. Kerusakan mesin penggandaan dan atau penjilidan diketahui Teknisi 

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana untuk diperbaiki 
 
 
 
 



IV. TINGKAT FAKTOR 
FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (F1-2 = 200) 

Pekerjaan petugas penggandaan membutuhkan pengetahuan tentang 
prosedur penggunaan atau operasi dasar mesin dan/atau alat penggandaan dan 
penjilidan, yang secara khusus membutuhkan sedikit pelatihan atau pengalaman.. 

 
FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Petugas penggandaan bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan 
penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik 
dicakup dalam pedoman dan diawasi serta ditinjau pelaksanaan tugasnya oleh 
penyelia. 
 
FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang 
diberikan kepada Petugas Penggandaan. Petugas Penggandaan harus patuh dan taat 
pada pedoman, penyimpangan atau inovasi yang dilakukan harus disetujui oleh penyelia. 

 
FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Petugas penggandaan harus patuh dan taat pada pedoman yang telah disusun 
dengan terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek tugasnya. Apabila ada 
penyimpangan dari pedoman yang telah diberikan harus disetujui oleh penyelia. 

 
FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1= 25) 

Hasil kerja petugas penggandaan berupa jasa yang mempengaruhi 
keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih lanjut. 

 
FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Petugas enggandaan hanya memiliki hubungan dengan pegawai dalam unit 
organisasi yang melakukan permohonan penggandaan dan/atau penjilidan. 

 
FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Petugas penggandaan memiliki tujuan untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau 
memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut. 

 
FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Petugas penggandaan memiliki tugas tetap yang dapat dilakukan dengan 
duduk, meskipun kadang kadang berjalan, berdiri, menunduk, atau membawa 
benda ringan seperti kertas atau buku. 

 
FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan petugas penggandaan membawa resiko dan ketidaknyamanan 
yang cukup besar karena berkaitan alat penjilidan dan bahan kimia (toner), 
sehingga membutuhkan tindakan pencegahan keamanan khusus.  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Petugas Penggandaan  

Organisasi : Sekretariat Utama 

Instansi   : Badan Siber dan Sandi Negara 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Pengetahuan 
yang Dibutuhkan 
Jabatan 

200 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 
25 

  
Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Kompleksitas 
25 

  
Tingkat faktor    4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor    5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor    6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor    7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor    8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor    9- 1 

Total Nilai 440 

  

  

Kelas Jabatan 4   (375-450) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Pasukan Pengamanan Dalam 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan penjagaan dan pengawasan keamanan lingkungan yang meliputi 
keamanan dalam gedung, luar gedung, lapangan parkir baik secara langsung 
maupun melaui layar yang ditangkap dari kamera CCTV serta mengatur keluar 
masuk kendaraan dengan melakukan tindakan, pengawalan berdasarkan 
prosedur yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan lingkungan kerja, 
melakukan pencatatan, evaluasi, dan pemberian rekomendasi terkait 
pengembangan sistem keamanan untuk kelancaran kinerja pegawai 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan peralatan keamanan yang diperlukan sesuai ketentuan yang 

ada untuk memperlancar tugas pokok 
2. Melakukan penjagaan obyek kerja dengan cara memeriksa dan mengawasi 

lingkungan kantor melalui patroli keliling tiap ruangan pada waktu tertentu 
ataupun melalui layar yang ditangkap dari kamera CCTV 

3. Mengunci dan membuka pintu untuk menghindari pencurian dan bahaya 
kebakaran yang diakibatkan kelalaian para pegawai 

4. Mengawasi dan mengidentifikasi terhadap keluar masuk pegawai/tamu, lalu 
lintas kendaraan dan barang dalam rangka ketertiban dan keamanan 

5. Melakukan tindakan segera apabila terjadi musibah berdasarkan prosedur 
kerja yang ditetapkan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan 

6. Melakukan pengawalan terhadap pengambilan uang dan material 
berdasarkan prosedur yang berlaku agar terjamin keamanan 

7. Mencatat setiap peristiwa yang terjadi terhadap obyek kerja pada buku piket 
dan membuat rekaman sesuai dengan prosedur sebagai bahan laporan 
pada setiap pelaksanaan tugasnya 

8. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 
rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

10. Menerapkan pelaksanaan Standard Operation Prosedure (SOP) 
11. Memberikan masukan saran kepada Komandan Petugas Keamanan dalam 

rangka mengembangkan sistem pengamanan sesuai dengan Visi dan Misi 
kantor yang telah ditetapkan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan peralatan keamanan yang diperlukan sesuai ketentuan yang 

ada untuk memperlancar tugas pokok 
2. Keamanan objek dan lingkungan kerja 
3. Keselamatan para pegawai BSSN 



4. Keakuratan setiap peristiwa yang tercatat dalam laporan penjagaan 
pengamanan 

5. Keakuratan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 
rencana strategis dan arahan pimpinan 

6. Keakuratan  laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP 
sesuai dengan prosedur yang berlaku 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan kesiapan peralatan pengamanan untuk digunakan 
2. Laporan patroli keliling 
3. Laporan pengecekan tiap ruangan 
4. Dokumen rekapitulasi tamu, dan buku agenda kirim terima barang 
5. Laporam evakuasi karyawan apabila terjadi musibah berdasarkan prosedur 

kerja yang ditetapkan 
6. Laporan pelaksanaan pengawalan pengambilan uang dan material 
7. Laporan pelaksanaan piket 
8. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

9. Laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

10. Pelaksanaan kegiatan keamanan sesuai SOP 
11. Catatan telaah terkait masukan saran terkait pengembangan sistem 

pengamanan 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (F1-2 = 200) 

Keterampilan dasar untuk Pranata Pasukan Pengamanan Dalam yaitu 
mengoperasikan peralatan yang membutuhkan sedikit pelatihan dan pengalaman 
sebelumnya... 

 
FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Pranata Pasukan Pengamanan Dalam bekerja sesuai instruksi dan 
berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan 
yang tidak spesifik dicakup dalam pedoman dan diawasi serta ditinjau pelaksanaan 
tugasnya oleh penyelia. 
 
FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang 
diberikan kepada Pranata Pasukan Pengamanan Dalam. Pranata Pasukan Pengamanan 
Dalam harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan atau inovasi yang dilakukan 
harus disetujui oleh penyelia. 

 
FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pranata Pasukan Pengamanan Dalam harus patuh dan taat pada pedoman yang 
telah disusun dengan terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek tugasnya. 
Apabila ada penyimpangan dari pedoman yang telah diberikan harus disetujui oleh 
penyelia. 

 
 



FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1= 25) 
Hasil kerja Pranata Pasukan Pengamanan Dalam berupa jasa yang 

mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau 
pelayanan lebih lanjut. 

 
FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Petugas enggandaan hanya memiliki hubungan dengan pegawai dalam unit 
organisasi yang melakukan permohonan penggandaan dan/atau penjilidan. 

 
FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Pranata Pasukan Pengamanan Dalam memiliki tujuan untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan sifat fakta 
tersebut. 

 
FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pranata Pasukan Pengamanan Dalam memiliki tugas tetap yang dapat 
dilakukan dengan duduk, meskipun kadang kadang berjalan, berdiri, menunduk, 
atau membawa benda ringan seperti kertas atau buku. 

 
FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Pranata Pasukan Pengamanan Dalam membawa resiko dan 
ketidaknyamanan yang cukup besar karena berkaitan alat penjilidan dan bahan 
kimia (toner), sehingga membutuhkan tindakan pencegahan keamanan khusus. 



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pranata Pasukan Pengamanan Dalam  

Organisasi : Sekretariat Utama 

Instansi   : Badan Siber dan Sandi Negara 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Pengetahuan 
yang Dibutuhkan 
Jabatan 

200 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 
25 

  
Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Kompleksitas 
25 

  
Tingkat faktor    4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor    5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor    6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor    7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor    8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor    9- 1 

Total Nilai 440 

  

  

Kelas Jabatan 4   (375-450) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
(Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana  
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi pemasangan, perbaikan dan pengecekan 
serta pemeliharaan sarana dan prasarana berdasarkan panduan teknis 
pengelolaan sarana prasarana yang ada untuk mendukung kegiatan dinas baik 
secara langsung maupun secara tidak langsung 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Memeriksa pengecekan dan perawatan kondisi fisik sarana prasarana 

secara berkala sebagai bentuk pemeliharaan sarana dan prasarana agar 
tetap dapat digunakan untuk waktu yang lama 

2. Menerima laporan kerusakan atau kendala yang terjadi pada sarana dan 
prasarana berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk di inventarisasi 

3. Menginventarisasi laporan kerusakan sarana dan prasarana dengan 
melakukan pencatatan untuk diadakan pemeriksaan 

4. Memeriksa kerusakan sarana dan prasarana berdasarkan laporan yang 
diterima untuk mengetahui tingkat kerusakan dan membuat pertimbangan 
mengenai langkah yang harus dilakukan selanjutnya 

5. Memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak atau usang berdasarkan 
hasil pemeriksaan dengan melakukan perbaikan secara langsung atau 
melakukan penggantian komponen 

6. Merawat secara khusus suatu sarana dan prasarana yang masa 
penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat 
rusak 

7. Mengawasi kegiatan perbaikan atau instalasi sarana dan prasarana yang 
dilakukan oleh pihak lain sebagai fungsi kontrol atas terpeliharanya sarana 
dan prasarana 

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

9. Menyiapkan bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 
strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi 
unit kerja 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Ketepatan dalam melakukan perawatan sarana dan prasarana 
2. Keramahan dalam menerima laporan kerusakan atau kendala 
3. Kevalidan dalam melakukan inventarisasi laporan kerusakan sarana dan 

prasarana 
4. Keakuratan dalam mengidentifikasi kerusakan sarana dan prasarana 
5. Ketepatan dan kecepatan dalam memperbaiki kerusakan sarana dan 

prasarana 
6. Kesesuaian dalam membuat laporan hasil pengawasan atas perbaikan 

sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pihak lain 



7. Kualitas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas 
8. Kesesuaian dalam menyiapkan bahan rencana program tahunan 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Laporan pengecekan dan perawatan sarana dan prasarana 
2. Data kerusakan atau kendala pada sarana dan prasarana 
3. Laporan kerusakan sarana dan prasarana terinventarisasi 
4. Data kerusakan yang sarana dan prasarana dan solusi untuk mengatasi 

kerusakan 
5. Sarana dan prasarana dapat digunakan kembali 
6. Sarana dan prasarana yang masa penggunaannya telah melampaui batas 

waktu dapat digunakan untuk waktu yang lama 
7. Kegiatan perbaikan atau instalasi sarana dan prasarana yang dilakukan oleh 

pihak lain termonitor 
8. Laporan hasil pelaksanaan tugas 
9. Bahan rencana program tahunan siap digunakan 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (F1-2 = 200) 
Teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana membutuhkan pengetahuan dan 

keterampilan dasar mengenai prosedur dan operasional peralatan perbaikan 
sarana dan prasarana yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman yang cukup 
untuk menyelesaikan masalah yang muncul. 

 
FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-2 = 125) 

Teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana  bekerja sesuai instruksi dan 
berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan 
yang tidak spesifik dicakup dalam pedoman dan diawasi serta ditinjau pelaksanaan 
tugasnya oleh penyelia. 
 
FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas yang 
diberikan kepada Teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana . Teknisi pemeliharaan 
sarana dan prasarana  harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan atau inovasi 
yang dilakukan harus disetujui oleh penyelia. 

 
FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana  harus patuh dan taat pada pedoman 
yang telah disusun dengan terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek 
tugasnya. Apabila ada penyimpangan dari pedoman yang telah diberikan harus 
disetujui oleh penyelia. 

 
FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1= 25) 

Hasil kerja Teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana  berupa jasa yang 
mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau 
pelayanan lebih lanjut. 

 
FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Petugas enggandaan hanya memiliki hubungan dengan pegawai dalam unit 
organisasi yang melakukan permohonan penggandaan dan/atau penjilidan. 



FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana  memiliki tujuan untuk memperoleh, 

mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan sifat fakta 
tersebut. 

 
FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana  memiliki tugas tetap yang dapat 
dilakukan dengan duduk, meskipun kadang kadang berjalan, berdiri, menunduk, 
atau membawa benda ringan seperti kertas atau buku. 

 
FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Lingkungan Teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana  membawa resiko dan 
ketidaknyamanan yang cukup besar karena berkaitan alat penjilidan dan bahan 
kimia (toner), sehingga membutuhkan tindakan pencegahan keamanan khusus. 



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana   

Organisasi : Sekretariat Utama 

Instansi   : Badan Siber dan Sandi Negara 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Pengetahuan 
yang Dibutuhkan 
Jabatan 

200 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 125 

  
Tingkat faktor    2- 2 

3 Faktor 3: Pedoman 
25 

  
Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Kompleksitas 
25 

  
Tingkat faktor    4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor    5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor    6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor    7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor    8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor    9- 1 

Total Nilai 440 

  

  

Kelas Jabatan 4   (375-450) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Juru Informasi dan Komunikasi 
Unit Kerja  : Sekolah Tinggi Sandi Negara 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan komunikasi yang 
diperlukan 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyediakan buku tamu dan buku catatan telepon sesuai prosedur yang 

berlaku dalam rangka mengontrol tamu dan telepon yang masuk ke internal/ 
ekternal Lemsaneg; 

2. Memelihara PABX, pesawat telepon dan buku petunjuk telepon sesuai 
prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan 

3. Memberikan buku catatan tamu atau lembaran kertas surat tamu kepada 
para tamu untuk menulis nama, maksud dan tujuan serta memeriksa 
catatan tersebut untuk disetujui sesuai prosedur yang berlaku sebagai 
langkah pengontrolan dan monitor tamu 

4. Memeriksa kartu identitas tamu dan memberikan kartu tamu sebagai tanda 
pengenal, dan menukarkan kembali kartu tanda pengenal dengan kartu 
identitas setelah kunjungan selesai sesuai prosedur yang berlaku sebagai 
langkah pengontrolan dan monitor tamu 

5. Melayani dan menerima permintaan penyambungan telepon baik 
lokal/interlokal sebagai langkah pelayanan optimal pada kebutuhan 
organisasi 

6. Membuat daftar nomor telepon penting seperti nomor telepon pejabat atau 
instansi yang sering diminta, unit darurat terdekat sesuai dengan prosedur 
yang berlaku sebagai langkah pelayanan optimal pada organisasi 

7. Menyiapkan bahan rencana program tahunan demi mendukung tugas 
pokok dan fungsi unit kerja 

8. Melaksanakan implementasi 5R demi peningkatan efektifitas dan efisiensi 
kerja organisasi; 

9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kesesuaian buku tamu dan buku catatan telepon 
2. Kesesuaian penggunaan PABX, pesawat telepon 
3. Kerapian buku catatan tamu 
4. Kelancaran permintaan penyambungan telepon 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Tersedianya buku tamu dan buku catatan telepon sesuai prosedur yang 
berlaku dalam rangka mengontrol tamu dan telepon yang masuk ke internal/ 
ekternal Lemsaneg; 



2. Terpeliharanya PABX, pesawat telepon dan buku petunjuk telepon sesuai 
prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan 

3. Terisinya buku catatan tamu atau lembaran kertas surat tamu kepada para 
tamu untuk menulis nama, maksud dan tujuan serta memeriksa catatan 
tersebut untuk disetujui sesuai prosedur yang berlaku sebagai langkah 
pengontrolan dan monitor tamu 

4. Terperiksanya kartu identitas tamu dan memberikan kartu tamu sebagai tanda 
pengenal, dan menukarkan kembali kartu tanda pengenal dengan kartu 
identitas setelah kunjungan selesai sesuai prosedur yang berlaku sebagai 
langkah pengontrolan dan monitor tamu 

5. Terlayaninya permintaan penyambungan telepon baik lokal/interlokal sebagai 
langkah pelayanan optimal pada kebutuhan organisasi 

6. Tersedianya daftar nomor telepon penting seperti nomor telepon pejabat atau 
instansi yang sering diminta, unit darurat terdekat sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai langkah pelayanan optimal pada organisasi 

7. Tersedianya bahan rencana program tahunan demi mendukung tugas pokok 
dan fungsi unit kerja 

8. Terlaksananya implementasi 5R demi peningkatan efektifitas dan efisiensi 
kerja organisasi; 

9. Tersusunyya laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (F1-1 = 50) 

Juru Informasi dan Komunikasi memerlukan pengetahuan tentang tugas dan 
operasi yang sederhana, rutin, berulang. 

 
FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Juru Informasi dan Komunikasi memiliki tugas sesuai instruksi dan 
berkonsultasi dengan penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan 
yang tidak spesifik dicakup dalam instruksi atau pedoman 
 
FAKTOR 3: Pedoman (F3-2 = 125) 

Juru Informasi dan Komunikasi memiliki tugas dengan prosedur yang telah 
ditetapkan. Pekerjaan juru informasi dan komunikasi mengunakan prosedur yang 
paling tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil 
pertimbangan dalam memilih pedoman, referensi, (minor). Pegawai dapat 
menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. Situasi dimana pedoman yang 
ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan 
harus mengacu pada penyelia. 

 
FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-2 = 75) 

Juru Informasi dan Komunikasi memilki tugas yang jelas dan berhubungan 
secara langsung 

 
FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1= 25) 

Juru Informasi dan Komunikasi memiliki tugas yang rutin dengan beberapa 
prosedur 

 
 



FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 
Juru Informasi dan Komunikasi memiliki hubungan personal dengan pegawai 

di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja dan di dalam unit pendukung 
 

FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 
Juru Informasi dan Komunikasi melakukan hubungan dengan tujuan 

memperoleh, mengklarifikasi atau memberikan fakta atau informsi tanpa 
menghiraukan sifat fakta tersebut 

 
FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 50) 

Juru Informasi dan Komunikasi merupakan pekerjaan yang menetap, duduk 
dengan nyaman, kadang berjalan, berdiri. 

 
FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Juru Informasi dan Komunikasi tidak berada pada tempat berbahaya namun 
rawan terhadap tekanan dan stres   



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Juru Informasi dan Komunikasi   

Organisasi : Sekolah Tinggi Sandi Negara 

Instansi   : Badan Siber dan Sandi Negara 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Pengetahuan 
yang Dibutuhkan 
Jabatan 

50 

  

Tingkat faktor    1- 1 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 
125 

  
Tingkat faktor    3- 2 

4 Faktor 4: Kompleksitas 
75 

  
Tingkat faktor    4- 2 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor    5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor    6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor    7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor    8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor    9- 1 

Total Nilai 340 

  

  

Kelas Jabatan 3   (305-370) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Ketua STSN, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Hendrini, S.IP.,M.M) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pengemudi 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN 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 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. 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. Melakukan perawatan kendaraan dengan cara membersihkan mesin, 

ruangan dalam dan luar kendaraan agar kendaraan terlihat bersih 
4. Mengemudikan kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan lalu lintas 

yang berlaku agar kendaraan dapat tiba di tujuan dan kembali dengan 
selamat 

5. Memperbaiki kerusakan kecil kendaraan di jalan agar kendaraan dapat 
berfungsi kembali 

6. Melaporkan kerusakan kendaraan kepada Pemelihara Sarana dan 
Prasarana agar kendaraan segera diperbaiki 

7. Memarkir kendaraan di tempat yang telah disediakan 
8. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Keakuratan hasil pengecekan kendaraan dinas 
2. Keselamatan pejabat maupun pegawai dalam menggunakan kendaraan 

dinas 
3. Kebersihan dan kenyamanan kendaraan dinas 
4. Keakuratan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan 
5. Keakuratan laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 

dengan prosedur yang berlaku 
 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Laporan hasil pemeriksaan kelengkapan kendaraan 
2. Laporan kegiatan pemanasan mesin kendaraan 
3. Laporan perawatan kendaraan 
4. Laporan pelaksanaan kegiatan 



5. Laporan perbaikan kerusakan kendaraan 
6. Laporan kerusakan kendaraan kepada Pemelihara Sarana dan Prasarana agar 

kendaraan segera diperbaiki 
7. Laporan tempat parkir kendaraan 
8. Laporan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan fungsi unit 
kerja 

9. Laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
 

IV. TINGKAT FAKTOR 
FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (F1-2 = 200) 

Keterampilan dasar untuk pengemudi yaitu mengoperasikan peralatan yang 
membutuhkan sedikit pelatihan dan pengalaman sebelumnya, seperti 
mengendarai kendaraan dinas. 

 
FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 

Pengemudi bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia 
sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup di 
dalam instruksi atau pedoman. 
 
FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 
yang diberikan kepada Pengemudi. Pengemudi harus patuh dan taat pada 
pedoman, penyimpangan atau inovasi yang dilakukan harus disetujui oleh 
penyelia. 

 
FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Pengemudi terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan berhubungan 
secara langsung. Dalam pelaksanaan tugasnya, sedikit atau sama sekali tidak ada 
pilihan yang harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. 
Tindakan yang akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah dapat dilihat. 
Pekerjaan Pengemudi secara cepat dapat dikuasai. 

 
FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1= 25) 

Tugas Pengemudi meliputi pekerjaan tertentu yang bersifat rutin dengan 
beberapa prosedur yang terpisah. 

 
FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Pengemudi dengan pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau 
unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Pengemudi adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi. 

 
FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Pengemudi adalah menetap. Pegawai dapat duduk dengan nyaman 
untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin kadang-kadang 
berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti kertas, buku atau 



bagian yang kecil; atau mengendarai mobil. Tidak ada persyaratan fisik khusus 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Pengemudi tidak berada pada tempat berbahaya namun rawan terhadap 
tekanan dan stres   



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pengemudi   

Organisasi : Sekretariat Utama 

Instansi   : Badan Siber dan Sandi Negara 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Pengetahuan 
yang Dibutuhkan 
Jabatan 

200 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 
25 

  
Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Kompleksitas 
25 

  
Tingkat faktor    4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor    5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor    6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor    7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor    8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor    9- 1 

Total Nilai 340 

  

  

Kelas Jabatan 3   (305-370) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Petugas Keamanan 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Melakukan penjagaan dan pengawasan keamanan lingkungan yang meliputi 
keamanan dalam gedung, luar gedung, lapangan parkir baik secara langsung 
maupun melaui layar yang ditangkap dari kamera CCTV serta mengatur keluar 
masuk kendaraan dengan melakukan tindakan, pengawalan berdasarkan 
prosedur yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan lingkungan kerja 
untuk kelancaran kinerja pegawai. 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Menyiapkan peralatan keamanan yang diperlukan sesuai ketentuan yang 

ada untuk memperlancar tugas pokok 
2. Melakukan penjagaan obyek kerja dengan cara memeriksa dan mengawasi 

lingkungan kantor melalui patroli keliling tiap ruangan pada waktu tertentu 
ataupun melalui layar yang ditangkap dari kamera CCTV 

3. Mengunci dan membuka pintu untuk menghindari pencurian dan bahaya 
kebakaran yang diakibatkan kelalaian para pegawai 

4. Mengawasi dan mengidentifikasi terhadap keluar masuk pegawai/tamu, lalu 
lintas kendaraan dan barang dalam rangka ketertiban dan keamanan 

5. Melakukan tindakan segera apabila terjadi musibah berdasarkan prosedur 
kerja yang ditetapkan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan 

6. Melakukan pengawalan terhadap pengambilan uang dan material 
berdasarkan prosedur yang berlaku agar terjamin keamanan 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan peralatan keamanan yang diperlukan sesuai ketentuan yang 

ada untuk memperlancar tugas pokok 
2. Keamanan objek dan lingkungan kerja 
3. Keselamatan para pegawai BSSN 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Tersedianya peralatan pengamanan untuk digunakan 
2. Laporan patroli keliling 
3. Laporan pengecekan tiap ruangan 
4. Dokumen rekapitulasi tamu, dan buku agenda kirim terima barang 
5. Laporam evakuasi karyawan apabila terjadi musibah berdasarkan prosedur 

kerja yang ditetapkan 
6. Laporan pelaksanaan pengawalan pengambilan uang dan material 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (F1-2 = 200) 
Keterampilan dasar untuk Petugas Keamanan yaitu mengoperasikan peralatan 

yang membutuhkan sedikit pelatihan dan pengalaman sebelumnya. 



FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Petugas Keamanan bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan 

penyelia sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik 
dicakup di dalam instruksi atau pedoman. 
 
FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 
yang diberikan kepada Petugas Keamanan. Petugas Keamanan harus patuh dan 
taat pada pedoman, penyimpangan atau inovasi yang dilakukan harus disetujui 
oleh penyelia. 

 
FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Petugas Keamanan terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan 
berhubungan secara langsung. Dalam pelaksanaan tugasnya, sedikit atau sama 
sekali tidak ada pilihan yang harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus 
dilakukan. Tindakan yang akan diambil atau respons yang harus dibuat sudah 
dapat dilihat. Pekerjaan Petugas Keamanan secara cepat dapat dikuasai. 

 
FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1= 25) 

Tugas Petugas Keamanan meliputi pekerjaan tertentu yang bersifat rutin 
dengan beberapa prosedur yang terpisah. 

 
FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Petugas Keamanan dengan pegawai di unit organisasi, kantor, 
proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Petugas Keamanan adalah untuk 
memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi. 

 
FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Petugas Keamanan adalah menetap. Pegawai dapat duduk dengan 
nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin kadang-
kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti kertas, buku 
atau bagian yang kecil; atau mengendarai mobil. Tidak ada persyaratan fisik 
khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 
FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 

Petugas Keamanan tidak berada pada tempat berbahaya namun rawan 
terhadap tekanan dan stres   



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Petugas Keamanan   

Organisasi : Sekretariat Utama 

Instansi   : Badan Siber dan Sandi Negara 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Pengetahuan 
yang Dibutuhkan 
Jabatan 

200 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 
25 

  
Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Kompleksitas 
25 

  
Tingkat faktor    4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor    5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor    6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor    7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor    8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor    9- 1 

Total Nilai 340 

  

  

Kelas Jabatan 3   (305-370) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pramubakti 
Unit Kerja  : Sekretariat Utama 
Instansi  : Badan Siber dan Sandi Negara 
 
 
I. PERAN JABATAN 

Memberikan pelayanan hidangan/minuman, membersihkan perlengkapan 
makan atau minum serta membersihkan ruangan kerja dan sekitarnya agar 
pelaksanaan tugas berjalan lancar 

 
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 

A. URAIAN TUGAS 
1. Memberikan pelayanan hidangan/minuman ke semua pimpinan dan staf 

yang menjadi tanggung jawabnya untuk disajikan disetiap meja 
2. Membersihkan perlengkapan makan, minum dan perlengkapan lain setelah 

digunakan dengan mencucinya agar selalu bersih dan siap digunakan 
3. Membersihkan ruang kerja, meja dan kursi pegawai dengan cara disapu, 

dilap dan dipel agar terlihat bersih 
4. Menyiapkan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan 

rencana strategis dan arahan pimpinan demi mendukung tugas pokok dan 
fungsi unit kerja 

5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk bahan LAKIP sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban 

6. Memeriksa surat/dokumen/barang sesuai dengan prosedur yang berlaku 
untuk mengetahui sifat, masalah dan tujuan 

7. Menyortir surat/dokumen/barang yang akan dikirim sesuai jenis, ketentuan, 
dan wilayah tugasnya untuk mempermudah pengiriman pada pihak terkait 

8. Membuat rencana perjalanan pengiriman surat/dokumen/barang sesuai 
surat perintah dan arus yang akan ditempuh untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas 

9. Menyampaikan surat/dokumen/barang ke alamat yang dituju sesuai 
prosedur dan alamat yang telah ditentukan untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas 

10. Menyerahkan kembali buku ekspedisi dan surat tanda terima 
surat/dokumen/barang sebagai bukti yang telah ditandatangani oleh 
penerima surat 
 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Kelengkapan peralatan keamanan yang diperlukan sesuai ketentuan yang 

ada untuk memperlancar tugas pokok 
2. Keamanan objek dan lingkungan kerja 
3. Keselamatan para pegawai BSSN 

 
III. HASIL KERJA JABATAN 

1. Kelancaran pelayanan hidangan/minuman ke semua pimpinan dan staf 
2. Kebersihan perlengkapan makan, minum dan perlengkapan lain setelah 

digunakan 



3. Kebersihan ruang kerja, meja dan kursi pegawai 
4. Keakuratan bahan-bahan rencana program tahunan sesuai dengan rencana 

strategis dan arahan pimpinan 
5. Keakuratan laporan hasil pelaksanaan tugas 
6. Keakuratan pemeriksaan surat/dokumen/barang sesuai dengan prosedur yang 

berlaku 
7. Ketepatan pengelompokkan surat/dokumen/barang yang akan dikirim sesuai 

jenis, ketentuan, dan wilayah 
8. Keefektifan rencana perjalanan pengiriman surat/dokumen/barang sesuai surat 

perintah dan arus yang akan ditempuh 
9. Kelengkapan bukti tanda terima surat/dokumen/barang 

 
IV. TINGKAT FAKTOR 

FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (F1-2 = 200) 
Keterampilan dasar untuk Pramubakti yaitu mengoperasikan peralatan yang 

membutuhkan sedikit pelatihan dan pengalaman sebelumnya. 
 

FAKTOR 2: Pengawasan Penyelia (F2-1 = 25) 
Pramubakti bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan penyelia 

sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup di 
dalam instruksi atau pedoman. 
 
FAKTOR 3: Pedoman (F3-1 = 25) 

Pedoman terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting tugas 
yang diberikan kepada Pramubakti. Pramubakti harus patuh dan taat pada 
pedoman, penyimpangan atau inovasi yang dilakukan harus disetujui oleh 
penyelia. 

 
FAKTOR 4: Kompleksitas (F4-1 = 25) 

Pekerjaan Pramubakti terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan berhubungan 
secara langsung. Dalam pelaksanaan tugasnya, sedikit atau sama sekali tidak ada 
pilihan yang harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. 

 
FAKTOR 5: Ruang Lingkup dan Dampak (F5-1= 25) 

Tugas Pramubakti meliputi pekerjaan tertentu yang bersifat rutin dengan 
beberapa prosedur yang terpisah. 

 
FAKTOR 6: Hubungan Personal (F6-1 = 10) 

Hubungan Pramubakti dengan pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau 
unit kerja, dan di dalam unit pendukung. 

 
FAKTOR 7: Tujuan Hubungan (F7-1 = 20) 

Tujuan hubungan yang dilakukan Pramubakti adalah untuk memperoleh, 
mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi. 

 
FAKTOR 8: Persyaratan Fisik (F8-1 = 5) 

Pekerjaan Pramubakti adalah menetap. Pegawai dapat duduk dengan nyaman 
untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin kadang-kadang 
berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti kertas, buku atau 
bagian yang kecil; atau mengendarai mobil. 



FAKTOR 9: Lingkungan Pekerjaan (F9-1 = 5) 
Pramubakti tidak berada pada tempat berbahaya namun rawan terhadap 

tekanan dan stres .  



HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Nama Jabatan : Pramubakti   

Organisasi : Sekretariat Utama 

Instansi   : Badan Siber dan Sandi Negara 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 
Diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional yang 

Digunakan (Jika Ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Pengetahuan 
yang Dibutuhkan 
Jabatan 

200 

  

Tingkat faktor    1- 2 

2 Faktor 2: Pengawasan 
Penyelia 25 

  
Tingkat faktor    2- 1 

3 Faktor 3: Pedoman 
25 

  
Tingkat faktor    3- 1 

4 Faktor 4: Kompleksitas 
25 

  
Tingkat faktor    4- 1 

5 Faktor 5: Ruang 
Lingkup dan Dampak 25 

  
Tingkat faktor    5- 1 

6 Faktor 6: Hubungan 
Personal 10 

  
Tingkat faktor    6- 1 

7 Faktor 7: Tujuan 
Hubungan 20 

  
Tingkat faktor    7- 1 

8 Faktor 8: Persyaratan 
Fisik 5 

  
Tingkat faktor    8- 1 

9 Faktor 9: Lingkungan 
Kerja 5 

  
Tingkat faktor    9- 1 

Total Nilai 340 

  

  

Kelas Jabatan 3   (305-370) 

 
 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Unit Kerja 

Ketua Tim Sekretaris Utama, 

 
ttd 

 
 (Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M.) 

 
ttd 
 

 (Syahrul Mubarak, S.IP., M.M.) 
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