
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : BOY YEPTHANIUS, S.E., M.M. 

2. Jabatan : KEPALA BIDANG PERALATAN DAN PENGUJIAN MUTU 

3. Tugas : Merumuskan, mengembangkan, mensosialisasikan, memeriksa dan 

melakukan pembinaan dan pengaturan didalam penyusunan program 

dan anggaran, evaluasi, pelaporan, peralatan, laboratorium dan 

pengujian mutu 

4. Fungsi : a.  Merumuskan rencana teknis dan program kerja di Bidang 

Peralatan, dan Pengujian Mutu; 

b. Menyusun petunjuk teknis dan pedoman standar peralatan, 

laboratorium dan pengujian mutu; 

c. Merumuskan rencana kebutuhan peralatan dan pengujian mutu 

konstruksi; 

d. Memeriksa pelaksanaan operasional peralatan, laboratorium dan 

dan pengujian untuk pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan 

jalan, jembatan, dan jaringan irigasi/pengairan, drainase beserta 

bangunan perlengkapannya; 

e. Memeriksa hasil pengendalian, perawatan dan perbaikan atas 

kerusakan dan menyusun laporan terhadap kondisi peralatan 

secara berkala; 

f. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan dengan membandingkan 

antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan 

hasil kerja; 

g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Peralatan, 

Laboratorium dan Pengujian Mutu baik secara tertulis maupun 

lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi 

atasan;  

h. Memeriksa penilaian kerja bawahan berdasarkan prestasi kerja 

sebagai bahan pengajuan SKP; dan 

i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja 
Individu 

Penjelasan/Formulasi 
Penghitungan 

Sumber Data 

Meningkatnya 

pelayanan peralatan 

dan pengujian mutu 

 

Persentase 

pelayanan 
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Peningkatan sarana 

dan prasasarana 

kebinamargaan 

Laporan hasil 

pelaksanaan 

kegiatan 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : DICKY FAIZAL, S.T. 

2. Jabatan : KEPALA SEKSI OPERASIONAL 

3. Tugas : Menyusun, mengonsep dan memeriksa, dan mengelola peralatan serta 

sewa alat-alat berat 

4. Fungsi : a.  Menyusun program kerja/kegiatan Operasional Peralatan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.  Memeriksa pelaksanaan jasa pelayanan penggunaan alat-alat 

berat; 

c. Merancang dan mendukung sarana kegiatanke PU-an; 

d. Merancang kegiatan operasional alat-alat berat; 

e. Merancang peningkatan sarana prasarana alat-alat berat; 

f. Memeriksa hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada 

atasan; 

g. Menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

kegiatan ; 

h. Mengonsep penilaian kerja bawahan berdasarkan prestasi kerja 

sebagai bahan pengajuan SKP; dan 

i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan. 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : PRAYITNA, S.ST 

2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN 

3. Tugas  : Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan alat-alat berat di bidang  

Peralatan dan Pengujian Mutu. 

4. Fungsi : a.  Menyusun program kerja/kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan 

Peralatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Menyusun angggaran kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan 

Peralatan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c.  Merancang pemeliharaan secara rutin atau berkala alat-alat berat 

agar kegiatan operasional alat-alat berat dapat terselenggara 

dengan baik; 

d.  Merencanakan perbaikan dan perawatan alat-alat berat; 

e.  Melaksanakan penyediaan suku cadang untuk perawatan alat-alat 

berat;  

f. Memeriksa hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada 

atasan; 

g. Menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

kegiatan bidang peralatan dan pengujian mutu; 

h. Mengonsep penilaian kerja bawahan berdasarkan prestasi kerja 

sebagai bahan pengajuan SKP; dan 

i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 
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Laporan hasil 
pelaksanaan 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : TETY VINOLA, S.T. 

2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGUJIAN MUTU 

3. Tugas : Memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan serta mengelola 

laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi  

4. Fungsi : a.  Menyusun program kerja/kegiatan Seksi Pengujian Mutu sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Merancang pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada 

bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan 

dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan 

efektifitas pelaksanaan tugas; 

c. Merencanakan pelayanan pengujian mutu konstruksi yang meliputi 

pengujian tanah, bahan jalan dan beton; 

d. Memeriksa serta monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses 

pelayanan laboratorium pengujian mutu konstruksi sesuai dengan 

ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercapai hasil kerja 

yang optimal; 

e. Merancang pemeliharaan secara rutin atau berkala alat-alat 

laboratorium pengujian mutu konstruksi agar kegiatan pengujian 

dapat terselenggara dengan baik; 

f. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja 

sebelum disampaikan kepada atasan; 

g. Mengonsep penilaian kerja bawahan berdasarkan prestasi kerja 

sebagai bahan pengajuan SKP; 

h. Menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

kegiatan  di lingkungan seksi Pengujian Mutu; 

i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan. 
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ukur dan bahan 

laboratorium 
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dan bahan laboratorium 

yang dilaksanakan 

Laporan hasil 

pelaksanaan 

kegiatan 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : SONIE HARAPAN, S.T. 

2. Jabatan : PENGUJI LABORATORIUM TANAH, ASPAL DAN BETON 

3. Tugas : Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan bahan, 

pengkompilasian, pengujian, pemeliharaan data hasil pengujian dan 

membuat laporan di bidang peralatan dan pengujian mutu 

4. Fungsi : a.  Mengumpulkan bahan laboratorium tanah, aspal dan beton; 

b. Mengkompilasi bahan laboratorium pekerjaan tanah, aspal dan 

beton; 

c. Melaksanakan pengujian lapangan yang berkaitan dengan 

pekerjaan tanah, bahan jalan dan beton; 

d. Mengolah data-data hasil pengujian di lapangan dan di 

laboratorium; 

e. Memelihara data hasil pengujian pekerjaan tanah, aspal dan beton; 

f. Membuat laporanpengujian laboratorium tanah, aspal dan beton 

sebagai bahan informasi bagi atasan; 

i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan. 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : VALERIANUS, A.Md 

2. Jabatan : PENGUJI LABORATORIUM TANAH, ASPAL DAN BETON 

3. Tugas : Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan bahan, 

pengkompilasian, pengujian, pemeliharaan data hasil pengujian dan 

membuat laporan di bidang peralatan dan pengujian mutu 

4. Fungsi : a.  Mengumpulkan bahan laboratorium tanah, aspal dan beton; 

b. Mengkompilasi bahan laboratorium pekerjaan tanah, aspal dan 

beton; 

c. Melaksanakan pengujian lapangan yang berkaitan dengan 

pekerjaan tanah, bahan jalan dan beton; 

d. Mengolah data-data hasil pengujian di lapangan dan di 

laboratorium; 

e. Memelihara data hasil pengujian pekerjaan tanah, aspal dan beton; 

f. Membuat laporan pengujian laboratorium tanah, aspal dan beton 

sebagai bahan informasi bagi atasan; 

i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan. 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : MUHAMAD SAFARI 

2. Jabatan : PEMERIKSA PERALATAN 

3. Tugas : Melakukan kegiatan yang meliputi inventarisasi, pemeriksaan dan 

perbaikan peralatan 

4. Fungsi : a.  Mencatat peralatan yang mengalami kerusakan sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dilaporkan kepada 

atasan; 

b. Menginvetarisasi peralatan yang mengalami kerusakan; 

c. Memeriksa objek kerja sesuai dengan prosedur agar objek kerja 

dapat dipelihara dengan baik; 

d. Memperbaiki peralatan yang rusak sehingga operasional alat berat 

dapat terlaksana dengan baik; 

e. Membuat laporan kepada atasan sesuai dengan prosedur sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : DARWIN 

2. Jabatan : PEMELIHARA PERALATAN 

3. Tugas : Melakukan kegiatan yang meliputi inventarisasi, pemeriksaan dan 

perbaikan peralatan 

4. Fungsi : a.  Mencatat peralatan yang mengalami kerusakan sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dilaporkan kepada 

atasan; 

b. Menginvetarisasi peralatan yang mengalami kerusakan; 

c. Memeriksa objek kerja sesuai dengan prosedur agar objek kerja 

dapat dipelihara dengan baik; 

d. Memperbaiki peralatan yang rusak sehingga operasional alat berat 

dapat terlaksana dengan baik; 

e. Membuat laporan kepada atasan sesuai dengan prosedur sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 
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