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PEDOMAN PENULISAN 

DESKRIPSI JABATAN 

 

TUJUAN 

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan untuk membuat dan menyusun Deskripsi 

Jabatan di lingkungan Perusahaan.  Deskripsi Jabatan dibuat guna memberikan 

informasi yang jelas mengenai suatu jabatan / pekerjaan, tugas dan tanggung 

jawabnya serta hal-hal yang berkaitan dengan jabatan tersebut. Informasi yang 

tercantum akan digunakan untuk keperluan rekruitmen, seleksi, evaluasi jabatan, 

pelatihan, promosi dan kebijakan yang menyangkut karyawan lainnya. 

 

DESKRIPSI 

1. Deskripsi Jabatan adalah suatu informasi resmi mengenai penugasan tugas 

sehingga pemegang jabatan mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai tuntutan 

organisasi / perusahaan tentang apa yang harus dikerjakan dan hasil akhir yang 

diharapkan. 

2. Informasi yang dicantumkan adalah: 

Identitas Jabatan, yang meliputi Nama Jabatan, Nama Departemen, Nama 

Direktorat, Nama Jabatan Atasan, Tipe Jabatan, Golongan Jabatan. 

Struktur Organisasi. Posisi Jabatan ybs di struktur organisasi yang 

menggambarkan posisi-posisi sampai dua tingkat di atas dan satu tingkat di 

bawahnya. 

Referensi Dokumen:  menyebutkan dokumen yang terkait dengan dokumen ini. 

Data yang berkaitan dengan Penugasan.  Meliputi Tujuan Keseluruhan dari 

Jabatan, Tugas Utama, yang menyebutkan penugasan di dalam rangka mencapai 

tujuan Jabatan secara Keseluruhan, dan Tugas Spefisik merupakan penjelasan 

detail dari aktivitas yang dilakukan sebagai hasil penjabaran dari Tugas 

Utama. 

Data yang menyebutkan Persyaratan Jabatan. Keterangan ini menyebutkan 

mengenai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang dibutuhkan. 
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Kompetensi yang Dibutuhkan.  Keterangan ini menyebutkan macam dan tingkat 

kompetensi yang dibutuhkan guna bisa melaksanakan pekerjaan secara optimal. 

Kompetensi yang dimaksud meliputi, pengetahuan, skill dan kemampuan, serta 

karakteristik lainnya yang dibutuhkan oleh jabatan tersebut. 

Hasil Akhir yang Diinginkan dari Jabatan ini.  Menyebutkan Hasil Akhir yang 

perlu ditunjukkan / diberikan kepada atasannya sebagai wakil dari manajemen 

/ perusahaan pada saat Tujuan Keseluruhan Jabatan berhasil dicapai oleh 

pemegang jabatan. 

 Kriteria Kinerja yang Baku.  Bagian ini menyebutkan kriteria Kinerja yang 

standard yang harus dicapai oleh pemegang jabatan. Kriteria standard adalah 

kondisi-kondisi tertentu dari Hasil Akhir yang diberikan seperti standard 

bentuk, ukuran, mutu, waktu dsb. 

 Tanda tangan pengesahan. Bagian ini menunjukkan tanda pengesahan dari 

pihak-pihak yang terlibat di dalam pembuatan dan yang menyetujui 

pelaksanaan dari Deskripsi Jabatan. 

 

PROSEDUR 

1. Deskripsi Jabatan dibuat oleh atasan dari suatu jabatan berdasarkan proses 

kerja secara keseluruhan di suatu unit kerja / fungsi organisasi. 

2. Penyusunan deskripsi jabatan menggunakan pola penulisan sebagai berikut: 

 Data Identitas Jabatan, ditulis sebagai berikut: 

Nama Jabatan X X X X X X X Bertanggung jwb ke Jabatan XXXXX 

Nama Departemen X X X X X X X Tipe Jabatan XXXXXXXXX 

Nama Direktorat X X X X X X X Golongan Jabatan XXX 
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 Struktur Organisasi 

                  
      Jabatan dua 

tingkat di 
atas 

        

              

                  
      Jabatan satu 

tingkat di 
atas 

        

              

                  
                  

Posisi 
sejajar 

  Posisi ybs   
Posisi 
sejajar 

  

                  
                  
Posisi yang 
dibawahi 

  
Posisi yg 
dibawahi 

  
Posisi yg 
dibawahi 

  

 

Referensi Dokumen:  Prosedur Standard Proses Seleksi dan Penempatan  

Tujuan Jabatan secara Keseluruhan, ditulis dengan pola sebagai berikut: 

“Bertanggung jawab untuk …………..(kata kerja)………(obyek)………..(hasil yg 

diinginkan)…………..(bagaimana)”. 

 

Contoh pernyataan untuk Jabatan:  Staff Recruitment 

“Bertanggung jawab untuk menyediakan SDM yang berkualitas sesuai jadwal yang 

telah ditetapkan dan tepat biaya dengan cara mengorganisasi aktivitas 

rekruitment, melakukan seleksi dan menyiapkan penempatan kandidat karyawan 

sesuai rencana sebelumnya.”  Keterangan: 

1. Kata Kerja   : menyediakan 

2. Obyek   : SDM yg berkualitas 

3. Hasil yg diinginkan : sesuai jadwal dan tepat biaya 

4. Bagaimana : mengorganisasikan aktivitas rekruitment, 

melakukan seleksi, melaksanakan prosedur 

penempatan karyawan.  
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Tugas Utama dan tugas spesifik merupakan perilaku kerja, menggunakan pola penulisan 

sebagai berikut: 

MELAKUKAN 
TINDAKAN APA? 
 
(Kata kerja) 

KEPADA SIAPA 
/ APA? 
 
(Obyek) 

MENGAPA? UNTUK 
MENGHASILKAN? 
 
(Hasil akhir) 

BAGAIMANA? 
 
(Menggunakan peralatan, metoda, 
proses apa?) 

 

2.5.1. Melakukan tindakan apa (Kata kerja) 

Pernyataan ini dimulai dengan kata kerja yang menggambarkan secara 

tepat “apa aktivitas fisik atau mental yang dilakukan oleh pemegang 

jabatan”. 

2.5.2.  Obyek. 

Bagian kedua dari pernyataan pekerjaan menggambarkan kepada siapa / 

apa tindakan kerja tersebut ditujukan. (mis: menyusun laporan, 

mengetik surat, mengirimkan semen dsb) 

2.5.3 Mengapa (hasil akhir yang diinginkan) 

Menggambarkan alasan utama dari tindakan kerja yang dilakukan tersebut 

guna menghasilkan produk akhir apa. 

2.5.4. Bagaimana.   

Bagian ini menggambarkan peralatan, referensi, metoda dan alat bantu 

lainnya yang digunakan. Dimungkinkan juga menyebutkan pengetahuan dan 

skill tertentu. 

Contoh pernyataan pekerjaan secara lengkap untuk Jabatan:  Analist Pemasaran 

 

“Menganalisa data pemasaran untuk memperkirakan jumlah penjualan menggunakan metoda 

statistik 

prakiraan. 

  

 

Kata kerja Obyek  Mengapa / Hasil akhir  Bagaimana /  menggunakan  

alat apa / metoda apa 
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Kualifikasi Pekerjaan  

2.6.1.   Latar Belakang Pendidikan  

 Tingkat Pendidikan. Misalnya: SMA, diploma / sarjana 

  Jurusan Pendidikan. Misalnya: Teknik Mesin, Accounting dsb. 

  

 Pengalaman Kerja 

Bagian ini hanya menyebutkan latar belakang pengalaman kerja yang 

berkaitan saja. Pola penulisannya adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat Jabatan. Misalnya Foreman, Supervisor dsb 

2. Unit Kerja. Misalnya MIS, Administrasi, Produksi dsb 

3. Tanggung jawab (Pilihan). Misal untuk Staff Produksi. 

“Bertanggung jawab untuk menganalisa produktifitas dan 

effisiensi produksi untuk mencari metode operasi yang lebih 

baik, menggunakan metode perbaikan / rekayasa industri / 

manufaktur” (Metoda penulisan menggunakan aturan penulisan 

sesuai poin 2.5.) 

 

Kompetensi yang dibutuhkan. 

Bagian ini menyebutkan pengetahuan, skill dan kemampuan serta karakteristik 

khusus lainnya yang diperlukan guna mampu menjalankan pekerjaan / jabatan 

ini secara optimal. 

 Pengetahuan  

Pernyataan pengetahuan yang dibutuhkan harus didefinisikan secara 

runtut tindakan. Pola yang digunakan adalah sebagai berikut: “ 

Pengetahuan mengenai …….yang mencukupi untuk ………. 

Contoh: 

Salah: - Pengetahuan mendalam mengenai alat tes dan seleksi. 

- Pengetahuan yang mencukupi mengenai Accounting 

 

Benar:  - Pengetahuan psikometri yang mencukupi guna mengadaptasi 

norma test sesuai dengan populasi tingkat pendidikan. 
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-  Pengetahuan Accounting yang mencukupi untuk menjalankan 

prosedur Account Receivable and Payable sesuai dengan 

Standard Accounting Indonesia 

 

2.7.3 Skill / Keahlian /Ketrampilan  

Pernyataan skill / keahlian harus mencantumkan kemampuan psikomotoris. 

Jika memungkinkan pernyataan skill harus bisa dihitung secara 

kuantitas. 

Salah: - Cukup ahli dalam mengetik 

- Mampu mengelas listrik dan karbit. 

 

Benar: - Ketrampilan mengetik yang mencukupi guna mengetik 50 kata 

per menit tanpa salah. 

- Memiliki keahlian mengelas listrik dan karbit untuk 

pengelasan horizontal, vertical dan sudut. 

2.7.4. Kemampuan Kerja  

Pernyataan kemampuan kerja harus ditulis se-spesifik mungkin sesuai 

dengan kondisi pekerjaan yang disyaratkan. Kemampuan kerja 

menggambarkan tentang bagaimana kemampuan kerja tersebut dilaksanakan. 

Contoh: 

Salah: Kemampuan membuat laporan tertulis 

Benar: Kemampuan membuat laporan tertulis yang mencukupi guna 

membuat laporan analisa jabatan yang bersifat naratif dan 

gambaran tindakan-tindakan aktivitas pekerjaan. 

Terdapat kemungkinan untuk menggabungkan 2 faktor ke dalam 

satu deskripsi seperti Pengetahuan & Ketrampilan, 

Pengetahuan dan Kemampuan Kerja. Penggabungan ini untuk 

mempermudah kesulitan-kesulitan di dalam menentukan 

kompetensi yang dibutuhkan oleh suatu posisi / jabatan. Pola 

penulisan pernyataan juga mengikuti pola seperti tersebut di 

atas. 
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2.7.4. Karakteristik Lainnya 

Bagian ini bisa disebutkan juga bisa tidak disebutkan. Karakteristik 

lainnya ini menggambarkan karakteristik pribadi / fisik yang berkaitan 

dengan pekerjaan, yang bukan merupakan pengetahuan, skill atau 

kemampuan kerja. 

Contoh:   

1. Tinggi / berat badan. 

2. “Memberikan respon yang tepat terhadap komplain konsumen yang 

menggunakan sikap dan kata-kata kasar” 

 

Hasil Akhir yang Diinginkan 

Bagian ini dituliskan sedemikian hingga memungkinkan kita melakukan 

kuantifikasi dan pengukuran terhadap hasil akhir yang dicapai. 

Contoh: 

1. 6 (enam) hari pengiriman barang sejak order disetujui 

2. Menyeleksi 200 lamaran setiap hari 

3. Memproduksi barang 1000 unit per bulan 

 

Standard Kriteria untuk Kinerja Optimal  

Pernyataan kinerja standard menggambarkan tingkat kinerja yang harus 

dicapai. Pernyataan tingkat kinerja harus menyebutkan perbedaan kualitas 

dari kinerja yang ingin ditunjukkan. Jenis pernyataan bisa menyebutkan 

bebrapa hal / salah satu dari pilihan di bawah ini: 

1. Kualitas.  Berapa banyak reject yang ada 

2. Biaya. Berapa biaya yang dihasilkan / digunakan 

3. Pengiriman. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan 

4. Kuantitas. Berapa banyak barang / tindakan kerja dilaksanakan. 
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Contoh: 

Target Penilaian Rendah Sedang Tinggi 

1. Target 
Produksi 

Kurang dari 105% 
Mencapai 105 – 

110% dari target 
yang direncanakan. 

Melebihi 110% 
dari target yg 
dilaksanakan 

2. Effisiensi 
Biaya 

Biaya lebih besar 
daripada standard  

Hemat 5% 
dibandingkan 

standard  

Hemat lebih dari 
5% 

3. Waktu 
Pengiriman  

Adanya 
keterlambatan 

Lebih cepat satu 
hari dari waktu 

standard 

Lebih cepat 2 
hari atau lebih 

4.  Reject / 
Kualitas 

Reject lebih dari 
2% 

Reject kurang dari 
2% 

Tidak ada reject 

 

Pengesahan  

Bagian ini menggambarkan posisi / jabatan yang memiliki keterkaitan hubungan 

dengan jabatan / posisi yang dijelaskan di dalam dokumen deskripsi jabatan. 

Bagian ini menerangkan beberapa hal sebagai berikut: 

 Dibuat Oleh. Menerangkan orang / pihak yang membuat dokumen 

 Diketahui Oleh. Menerangkan orang yang memeriksa dokumen 

 Disetujui Oleh. Menerangkan orang yang menyetujui berlakunya dokumen 

 

Disetujui Oleh Direktur 
/ Manajer 

Diketahui Oleh 
Manager 

Dibuat Oleh 

   

( nama ) ( nama ) ( nama ) 
 

Tanggal Efektif 

Bagian ini menerangkan mulai tanggal berapa dokumen ini berlaku secara resmi 

dan tanggal berakhirnya. Tanggal berakhirnya masa dokumen adalah 31 Desember 

9999. 
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