
 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Jl.Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta 10710 
Telp: 021-3521981 Fax : 021-3521981 

 

KERANGKA ACUAN KERJA 

PEGAWAI TIDAK TETAP ANALIS ORGANISASI 

TAHUN ANGGARAN 2017 

 

I. PENDAHULUAN  

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi adalah dengan 
melakukan penyesuaian struktur organisasi dengan lingkup dan beban kerja 
sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan, sehingga mampu 
memberikan hasil terbaik untuk mencapai tujuan, sasaran staregis serta visi dan 
misi organisasi. Instansi sebagai organisasi yang bergerak dinamis harus 
mengantisipasi dan mengakomodasi kebutuhan tugas dan fungsi yang belum 
terpenuhi saat ini kedalam struktur organisasinya. Hasil evaluasi kinerja 
organisasi membuktikan masih adanya kesenjangan antara struktur organisasi 
dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal. 
Kebutuhan penambahan/penataan tugas dan fungsi tersebut dapat dilakukan 
dengan merevisi tugas dan fungsi unit kerja yang ada dan/atau menambah tugas 
dan fungsi baru dengan membentuk unit kerja baru. 

Pembentukkan unit kerja baru perlu dilakukan apabila tugas dan fungsi tersebut 
benar-benar berbeda dengan tugas dan fungsi unit kerja yang ada, serta beban 
kerja unit kerja yang ada sudah cukup besar sehingga tidak mungkin 
menambahkan tugas dan fungsi yang baru. 

Berdasarkan kegiatan yang direncanakan maka kriteria keberhasilan dari program 
penguatan organisasi adalah: 

1. Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja di instansi yang tepat fungsi dan 
tepat ukuran yang dituangkan di dalam dokumen struktur Organisasi dan Tata 
Kerja instansi 

2. Tersedianya rencana penguatan (dokumen analisis jabatan, evaluasi jabatan, 
analisis beban kerja, penataan organisasi, pengembangan nilai-nilai budaya 
kerja) unit organisasi yang secara fungsional melaksanakan fungsi organisasi 
dan tata laksana. 

Dalam rangka mendukung penataan organisasi tersebut di atas diperlukan 
Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang memadai dalam hal kuantitas dan 
kualitas. Berhubung keterbatasan jumlah SDM Aparatur yang ada pada Biro 
Perencanaan, maka diperlukan jasa Pegawai Tidak Tetap Analis Organisasi untuk 
membantu penataan dan penguatan organisasi. 

 

 

 



II. TUJUAN 

1. Membantu penyusunan dokumen-dokumen organisasi pada Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian 

2. Membantu mendokumentasikan hasil penyusunan dokumen-dokumen 
organisasi 

 

III. RUANG LINGKUP PEKERJAAN (Sasaran Kerja) 

NO. 
III. Uraian Tugas 

  

TARGET 

KUANTITAS/ 
OUTPUT 

KUALITA
S/MUTU 

WAKTU 

1 
Membantu Mengumpulkan Bahan dan Data 
pendukung penataan organisasi 

             
1 

 paket 
dok  

100% 6 bulan  

2 Membantu Penyusunan Analisis Jabatan      1  
 paket 
dok 

100% 6 bulan  

3 Membantu Penyusunan Evaluasi Jabatan      1  
 paket 
dok 

100% 6 bulan 

4 Membantu Penyusunan ABK         1  
 paket 
dok  

100% 6 bulan  

5 

Menatausahakan dan Mendokumentasikan 
dokumen Organisasi pada Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian 

        5  
 paket 
dok  

100% 6 bulan 

 

IV. KEBUTUHAN JASA INDIVIDUAL DAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI DAN 
TEKNIS 

Dalam rangka memenuhi jasa tenaga untuk pekerjaan tersebut di atas 
diperlukan 1 (satu) orang pegawai tidak tetap analis organisasi yang bertanggung 
jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hasil sasaran kerja tersebut di atas. 
kualifikasi yang dibutuhkan, yaitu sebagai berikut: 
 

A. KUALIFIKASI ADMINISTRASI 

Persyaratan Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Analis Organisasi adalah:  
Ijazah, Transkrip nilai, Daftar riwayat hidup, fotocopy KTP, dan fotocopy NPWP, 
dan fotocopy Rekening Koran. 

 

B. KUALIFIKASI TEKNIS  

1. Pendidikan S1, Jurusan Manajemen/Ekonomi; 
2. Memiliki motivasi kerja yang baik; 
3. Memiliki pengalaman berorganisasi yang baik; 
4. Mampu mengoperasikan computer (Ms.Office) 
5. Memiliki kemampuan berbahasa inggris yang cukup baik; 
6. Memiliki kemampuan presentasi yang baik; 
7. Mampu bekerja secara independen maupun dalam tim.  

 



V. DURASI/ PELAKSAAN PEKERJAAN  

Masa kerja yang di butuhkan bagi pelaksanaan tugas Pegawai Tidak 
Tetap (PTT) Analis Organisasi ini adalah 6 (enam) bulan terhitung mulai  Juli 
s.d Desember 2017. 

 

VI. PEMBEBANAN BIAYA  

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Pegawai Tidak 
Tetap (PTT) Analis Organisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Kementerian Negara Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 
Anggaran 2017, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perencanaan (2486). 

 

            


