
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1 Jabatan :  PETUGAS KEAMANAN STADION 

2 Tugas : a. Menjaga keamanan dan ketertiban Sarana dan Prasarana (stadion) selama 24 jam. 

   b. Mengamankan dan menjaga aset Sarana Prasarana Olahraga. 

   c. Mengamankan dan menertibkan PKL stadion. 

   d. Menjaga ketertiban pengunjung stadion. 

   e. Menangani Kejadian ganguan keamanan stadion. 

   f. Pengaturan lalu lintas internal kawasan stadion. 

   g. Menjaga kebersihan areal Pos Komando. 

   h. Membuat laporan kegiatan. 

   i. Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung baik lisan maupun tertulis sesuai                

dengan bidang tugasnya. 

     

3 Fungsi :  ---- 

 

SASARAN INDIKATOR KERJA 
PENJELASAN /FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Keamanan dan Ketertiban 

di Kawasan Stadion 
 

Jumlah pelaksanaan kegiatan 

keamanan serta ketertiban 
setiap harinya 

 Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan 

pada sarana prasarana olahraga yang 

dilakukan setiap harinya 

 Peraturan Bupati Malang No. 26 

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Pemuda dan Olahraga. 
 Jadwal Piket pengamanan sarana 

prasarana olahraga. 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1 Jabatan :  PETUGAS KEBERSIHAN (LUAR STADION) 

2 Tugas : a. Memotong rumput di taman kecil, taman besar, diantara paving dan disekitar jogging track atau jalan aspal. 

   b. Pembersihan saluran air atau gorong-gorong. 

   c. Pembersihan rumput liar di sela-sela paving. 

   d. Pemotongan dahan pohon peneduh/pelindung yang tumbuh terlalu rindang. 

   e. Menyemprot pestisida/herbisida cair untuk membasmi hama ulat,gulma dan tanaman liar di lahan parkir 

paving atau diantara jalan paving,jalan aspal,depan kios dan jogging track. 

   f. Memperbaiki tong sampah di areal stadion yang rusak. 

   g. Membersihkan seluruh area stadion luar dan dalam stadion (tribun). 

   h. Membersihkan dan merawat pagar dan gapura stadion. 

   i. Membersihkan dan merawat kios. 

   j. Membuat laporan kegiatan. 
   k. Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan langsung baik secara lisan maupun tertulis. 

3 Fungsi :  ---- 
 

SASARAN INDIKATOR KERJA 
PENJELASAN /FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Kebersihan sarana 

prasarana olahraga agar 
berfungsi baik 

Jumlah pelaksanaan 

kebersihan sarana prasarana 
setiap hari 

 Jumlah melaksanakan kebersihan sarana 

prasarana olahraga setiap hari. 

 Peraturan Bupati Malang No. 26 

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Pemuda dan Olahraga. 
 Jadwal Piket kebersihan stadion 

luar dan tribun ekonomi. 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1 Jabatan :  PETUGAS KEBERSIHAN (GEDUNG STADION) 

2 Tugas : a. Membersihkan dan merawat sarana prasarana gedung stadion. 

   b. Membersihkan toilet dan kamar mandi. 

   c. Membersihkan tribun VIP Stadion. 

   d. Membersihkan ruang ganti pemain dan ruangan lainnya. 

   e. Membersihkan kaca, plafon, tangga, pegangan tangga, kotoran burung dan sarang laba-laba 

   f. Menyiapkan minum bagi tamu  stadion. 

   g. Membuat laporan kegiatan. 

   h. Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan langsung baik secara lisan maupun tertulis. 

     
3 Fungsi :  ---- 

 

SASARAN INDIKATOR KERJA 
PENJELASAN /FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Kebersihan sarana 

prasarana olahraga agar 
berfungsi baik 

Jumlah kegiatan kebersihan 

gedung  setiap hari 

 Jumlah pelaksanaan kebersihan gedung  

stadion kanjuruhan setiap hari 

 Peraturan Bupati Malang No. 26 

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 
Pemuda dan Olahraga 

 Jadwal Piket kebersihan gedung 

stadion dan tribun VIP. 

 

 

 

 

 

 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1 Jabatan :  PENGELOLA DATA (KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA) 

2 Tugas :   

3 Fungsi : a. Mengetik rencana kegiatan seksi kebersihan dan keamanan. 

   b. Mengetik administrasi surat seksi kebersihan dan keamanan. 

   c. Mengetik jadwal piket petugas keamanan. 

   d. Mendokumentasikan kegiatan dan kejadian yang ditangani seski kebesihan dan keamanan. 

   e. Menginventarisir peralatan/perlengkapan kebersihan dan keamanan. 

   f. Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan langsung baik secara lisan maupun tertulis. 

 

SASARAN INDIKATOR KERJA 
PENJELASAN /FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Tertib administrasi data 

dan dokumentasi 

kegiatan Kebersihan dan 

Keamanan Sarana 

Prasarana Olahraga 

sesuai dengan ketentuan 

Jumlah dokumen pelaporan 
kegiatan kebersihan dan 

keamanan setiap bulan. 

 Jumlah dokumen pelaporan kegiatan dan 

pendokumetasian kegiatan kebersihan dan 

keamanan sarana dan prasarana 

 Peraturan Bupati Malang No. 26 
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan 
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Pemuda dan Olahraga. 
 Jadwal Piket petugas kebersihan 

dan keamanan. 

 Surat Masuk dan Keluar. 

 

 

 

 

 

 



 

 




