LOGIN SI ANJAB
1. Langkah awal untuk mengisi Anjab adalah login, login dilakukan dengan membuka browser
(mozilla firefox atau chrome) lalu mengetikan alamat url http://anjab.setda.cilegon.go.id,
lalu ketikan username dan password, kemudian klik Log In (atau klik enter).

2. Fasilitas pada aplikasi ada di menu yang berada di sebelah kiri laman.

A. PROSEDUR PENGELOLAAN DATA JABATAN
Tahapan pengelolaan Sistem Informasi Anjab dan ABK ini harus dimulai dari Data Jabatan terlebih
dahulu. Hal ini diperlukan agar dalam pengelolaannya seluruh Pegawai saat diposisikan sudah
terdapat nama jabatan yang akan dipangku. Namun bisa saja Data Pegawai dikelola terlebih dahulu,
namun penempatan Pegawai ke Jabatan belum bisa dilakukan jika nama jabatannya belum
disiapkan.
1. Untuk melakukan pengelolaan Data Jabatan, dapat dilakukan dengan mengklik menu “Data
Jabatan” pada bagian sisi kiri laman.

2. Pada laman ini, dapat dilakukan penambahan data jabatan (mengklik +Tambah), melakukan
pencarian (mengetik pada bagian Search), mengatur tampilan data jabatan (pilihan pada
records per page).
A.1 Prosedur Penambahan Data Jabatan
Dilakukan untuk menambahkan Data Jabatan jika belum ada nama jabatan tersebut.
1. Klik fitur +Tambah kemudian akan tampil laman isian informasi terkait jabatan yang akan
ditambahkan.

2. Isikan mulai dari Unit Organisasi, hingga pilihan Nama Jabatan, maka Kode Jabatan akan
terisi secara otomatis sesuai nomenklatur yang dirancang. Jika sudah lengkap melakukan
pengisian, klik “Simpan”.

A.2 Prosedur Mencari sekaligus Mengedit (Update) Data Jabatan
Dilakukan jika ingin memperbaiki informasi terkait Jabatan yang sudah ada.
1. Setelah mengklik menu “Data Jabatan”, silahkan ketikan Nama Jabatan pada menu Search.

2. Pada kolom Aksi ada pilihan 3 icon yaitu Detil Uraian Jabatan (mengetahui informasi jabatan
yang dimaksud), Update Jabatan (melakukan perbaikan terkait informasi jabatan yang
dimaksud), dan Hapus Jabatan (menghapus jabatan, jika ada kesalahan dengan jabatan
tersebut). Karena dalam prosedur ini kita ingin mengedit (update) jabatan, maka yang dipilih
adalah Update Jabatan.
3. Lakukan perbaikan sesuai kebutuhan.

B. PROSEDUR PENGELOLAAN DATA PEGAWAI
Menu Data Pegawai dapat digunakan untuk menambah, menghapus, atau mengedit Data Pegawai
yang ada pada setiap Unit Organisasi. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:
1. Silahkan klik menu Data Pegawai, akan muncul tampilan laman seperti gambar di bawah ini.
Untuk menambah data pegawai dapat dilakukan dengan mengklik +Tambah.

2. Adapun pada setiap nama pegawai yang ada ada pilihan Aksi antara lain Buat Account
(untuk memberikan username dan password), Update Pegawai (untuk mengedit data
pegawai yang sudah ada), dan Hapus Pegawai (untuk menghapus data pegawai).
3. Pada laman ini juga terdapat fitur search, yang berfungsi untuk mencari data pegawai.
Pencarian ini dapat dilakukan dengan mengetikan Nama Pegawai atau NIP atau Unit Kerja
atau Jabatan.

4. Pada laman ini kita juga dapat mengatur berapa jumlah pegawai yang akan ditampilkan
dalam satu laman dengan mengatur angka pada records per page.

B.1 Prosedur Tambah Pegawai
Prosedur ini digunakan jika ada nama pegawai yang belum masuk dalam Sistem Informasi, atau ada
pegawai baru yang ditempatkan di Unit Organisasi. Adapu prosedurnya adalah sebagai berikut:
1. Klik menu “Data Pegawai”, lalu laman klik “+Tambah”.

2. Lakukan pengisian dengan lengkap, lalu setelah selesai klik “Simpan”.

B.2 Prosedur Edit (Update) Data Pegawai
Edit Data Pegawai sama mudahnya seperti pada Prosedur Edit Data Jabatan.

C. PROSEDUR ANALISA JABATAN

1. Setelah anda Log in, klik menu “Analisa Jabatan”, lalu pilih Unit Organisasi, Unit Kerja dan
Jabatan yang akan dilakukan Analisa Jabatan.

Uraian Tugas
2. Setelah selesai melengkapi kolom di atas, klik “Detail” dan akan muncul laman seperti
gambar di bawah ini. Untuk isian Nama Jabatan, Kode Jabatan, Eselon, dan Ikhtisar Jabatan
hanya dapat diisi pada menu “Data Jabatan”, sementara untuk pada laman ini pengisian
dimulai dari “Uraian Tugas”

3. Untuk melengkapi data di atas, silahkan klik tombol “Tambah” pada setiap uraian yang perlu
dilengkapi. Begitu pula pada setiap uraian ada Tahapan yang harus diisi untuk dapat

melaksanakan uraian tugas, tahapan ini dapat ditambahkan dengan mengklik tombol
“Tambah”.
Bahan Kerja
4. Cara pengisiannya dilakukan dengan mengklik tombol “Tambah”, lalu setelah diisikan klik
tombol “Simpan”.

Perangkat/Alat Kerja
5. Tabel “Perangkat Kerja” ini sudah langsung berjumlah yang sama dengan jumlah uraian
tugasnya, hanya memerlukan menginput perangkatnya saja dengan cara mengklik tombol
“Update”.

6. Setelah diisi perangkat kerja yang digunakan untuk uraian tugas tersebut, selanjutnya untuk
menyimpannya silahkan klik tombol “Simpan”. Demikian seterusnya sampai isian
Perangkat/Alat Kerja lengkap terisi.
Hasil Kerja
Cara pengisian “Hasil Kerja” sama seperti pengisian “Perangkat/Alat Kerja”.

Tanggung Jawab
7. Mengisi “Tanggung Jawab” diisi dengan mengklik tombol “+Tambah” dan kemudian klik
“Simpan” setelah diisi tanggung jawabnya.
Wewenang
Cara pengisian “Wewenang” sama dengan cara pengisian “Tanggung Jawab”.
Korelasi Jabatan
8. Korelasi jabatan diisi dengan cara mengklik tombol “+Tambah”, kemudian diisikan Jabatan
yang memiliki korelasi, Unit Kerja dimana jabatan yang berkorelasi tersebut, dan Dalam Hal
apa korelasi dengan jabatan tersebut terjadi. Setelah selesai diisi, silahkan klik “Simpan”.

Kondisi Lingkungan Fisik
9. Diisi dengan mengklik tombol “Update”, kemudian silahkan lengkapi isian sesuai dengan
kolom masing-masing.

Resiko Bahaya
10. Untuk menambahkan/mengisikan “Resiko Bahaya” dilakukan dengan mengklik tombol
“+Tambah”, dan jika sudah selesai mengisi silahkan klik “Simpan”.

Syarat Jabatan
Pada Syarat Jabatan untuk isian “Pangkat/Gol”, “Pendidikan”, dan “Penjenjangan”, ini tidak bisa
diedit dari laman Analisa Jabatan ini, tapi harus ke menu “Data Jabatan” untuk memperbaikinya.
Isian “Teknis” sampai dengan “Keterampilan Kerja” sama seperti mengisi pada bagian sebelumnya.
11. Untuk pengisian “Bakat Kerja” silahkan klik menu “+Tambah” maka akan muncul laman
cheklist, lalu pilihlah sesuai persyaratan pada jabatan tersebut (bisa multi pilihan).

12. Prosedur atau cara pengisian “Bakat Kerja” sama dengan pada saat melakukan pengisian
“Temperamen”, “Minat”, dan “Upaya Fisik”, kesemuanya dilakukan dengan mengklik
Checklist sesuai Syarat Jabatan yang dipersyaratkan. Begitu pula untuk melakukan pengisian
“Fungsi Pekerjaan”, cara yang dilakukan masih sama dengan cara pengisian “Bakat Kerja”.
Prestasi Kerja
13. Jumlah prestasi kerja secara default mengikuti jumlah uraian tugas yang ada. Sehingga pada
tahap ini yang dilakukan hanya tinggal mengisikan Waktu (menit) saja dengan cara mengklik
tombol “Update”.

Butir Informasi Lain
Hal ini diperuntukkan jika ada informasi lain yang penting terkait jabatan yang belum terurai pada
isian di atasnya.
14. Pengisian Analisa Jabatan sudah selesai, tidak perlu menyimpan jika sudah sampai pada
batas paling bawah laman, karena aplikasi secara otomatis sudah menyimpannya ke dalam
sistem.

D. PROSEDUR ANALISA BEBAN KERJA
1. Setelah login pilih menu Analisa Beban Kerja

2. Pilih Unit Kerja (Bagian atau Sub Bagian) dari Jabatan yang akan dilakukan pengukuran
Beban Kerja, lalu Klik Detail.

3. Setelah itu akan tampil Laman Analisa Beban Kerja, pada laman Analisa Beban Kerja ini kita
dapat melakukan opsi pengisian Analisa Beban Kerja, atau bisa juga melakukan Cetak ABK,
kembali ke Laman Analisa Beban Kerja, atau sekedar melakukan refresh laman.

4. Pengisian Laman Analisa Beban Kerja dilakukan berdasarkan uraian kegiatan pada isian
Analisa Jabatan. Dengan keterangan sebagai berikut:
a. Satuan Hasil, adalah satuan dari kegiatan yang terukur secara kuatitatif.
b. Waktu Penyelesaian, adalah waktu untuk menyelesaikan 1 satuan hasil.

c. Waktu Kerja Efektif, adalah waktu kerja dalam kurun periode kerja (1 tahun = 72.000
menit, 1 bulan = 6.000 menit, 1 minggu = 1.500 menit, 1 hari = 300 menit).
d. Beban Kerja, adalah jumlah satuan hasil yang dihasilkan dalam kurun waktu periode
kerja.
e. Pegawai yang Dibutuhkan, adalah jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk mengerjakan
sejumlah satuan hasil yang ditetapkan.
f. Keterangan, adalah keterangan lain yang diperlukan.
Misalnya:
Jumlah dokumen yang harus/biasa ditelaah atau dikaji dalam sebulan adalah 12 dokumen
(setahun 144 dokumen), dalam menelaah satu dokumen dibutuhkan rata-rata waktu
penyelesaiannya adalah 60 menit, maka perhitungannya:
Waktu Penyelesaian
= 60 menit.
Waktu Kerja Efektif
= 1 bulan = 6000 menit.
Beban Kerja
= 12 dokumen
Maka pegawai yang dibutuhkan adalah = (60 x 12)/6000 = 0,1200 pegawai.
Artinya untuk mengerjakan uraian tugas ini dibutuhkan 0,1200 pegawai.
5. Setelah selesai seluruh pengisian Analisa Beban Kerja per uraian jabatan yang ada, maka klik
“Simpan”, kemudian akan muncul hasil perhitungannya.

Dari gambar di atas, diketahui penjumlahan kebutuhan pegawai menunjukkan angka 0,7659
yang jika dibulatkan menjadi 1. Hal ini menunjukkan bahwa Jabatan yang dilakukan Analisa
Beban Kerja membutuhkan 1 orang pemegang jabatan.
6. Untuk mengisi Analisa Beban Kerja jabatan yang lain, dapat dilakukan dengan mengklik
modul Analisa Beban Kerja.
7. Untuk mencetak Form Analisa Beban Kerja jabatan ini, dilakukan dengan mengklik Cetak ABK

8. Pada laman Cetak ABK, sebelum diklik Cetak, pilih dahulu pemangku jabatannya, tujuannya
agar nama pegawai yang melaksanakan jabatan tersebut muncul.

Setelah dipilih pemangku jabatan, baru diklik Cetak (jika ingin diprint), pilih XLS (jika ingin
dikonversi ke format Ms. Excel), pilih DOC (jika ingin dikonversi ke format Ms. Word).

Tampilan saat dipilih Cetak. Atur jika ingin landscape atau portrait dan atur sesuai kebutuhan
termasuk ukuran kertas dan lain-lain.

E. PROSEDUR PENGGUNAAN MENU PELAPORAN
Setelah login, menu laporan terdapat beberapa Item yaitu:

a. Informasi jabatan, berisikan hasil analisa jabatan. Dilakukan dengan mengklik Sub menu
Informasi Jabatan.
b. Pegawai per Jabatan, berisikan rekapitulasi Pegawai yang ada di dalam Unit Kerja baik
yang memiliki jabatan maupun tidak memiliki jabatan.
c. Rekap ABK, berisikan rekapitulasi beban kerja per pilihan Unit Kerja. Dari laporan ini
akan diperoleh kebutuhan pegawai untuk satu Unit Kerja.
d. Peta Jabatan (ANJAB), berisikan rekapitulasi jumlah pegawai (pemegang jabatan) untuk
masing-masing jabatan yang ada dalam suatu Unit Kerja.
E.1 Prosedur Pelaporan Informasi Jabatan
1. Klik menu Laporan lalu klik sub menu Informasi Jabatan.

2. Pilih Unit Organisasi, lalu pilih Unit Kerja
3. Kemudian Klik Cetak.

4. Pilihan dari laporan ini dapat dikonversi ke file xls dan doc, atau dicetak langsung
menggunakan printer.

E.2 Prosedur Pelaporan Pegawai per Jabatan
1. Setelah login, klik Menu Laporan, lalu klik sub menu Pegawai per Jabatan.

2. Lalu pilih Unit Organisasi, pilih Unit Kerja, dan Pilih Status Pegawai yang akan ditampilkan,
kemudian klik Cetak.

3. Opsi mengkonversi ke file Doc dan Xls juga dimungkinkan pada laman ini, cetak langsung
menggunakan printer juga dapat dilakukan.

E.3 Prosedur Pelaporan Rekap ABK.
On Progress

E.4 Prosedur Pelaporan Peta Jabatan (ANJAB)
1. Setelah login klik menu Laporan, kemudia klik sub menu Peta Jabatan (ANJAB).

2. Pilih Unit Organisasi, lalu pilih Unit Kerja, kemudian klik Cetak.

3. Pada laman Cetak ini dapat dilakukan konversi ke file Doc dan Xls, atau langsung diprint
menggunakan printer juga dapat dilakukan.

