
 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1 Jabatan :  TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN 

2 Tugas : a. Pemeliharaan sound system. 

   b. Pemeliharaan jaringan computer dan internet. 

   c. Pemeliharaan jaringan listrik pada gedung dan area stadion. 

   d. Pemeliharaan jaringan listrik pada kios. 

   e. Pemeliharaan listrik dan genset lampu sorot. 

   f. Pemeliharaan jaringan CCTV di area stadion. 

   g. Pemeliharaan pompa air di area stadion. 

   h. Pemeliharaan saluran air dalam gedung stadion. 

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

3 Fungsi :  ----- 
 

SASARAN INDIKATOR KERJA 
PENJELASAN /FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Pemeliharaan sarana 

prasarana olahraga agar 
berfungsi baik 

 

Jumlah pemeliaraan/perawatan 

listrik dan jaringan setiap hari 

 Jumlah pelaksanaan 

pemeliharaan/perawatan  yang dilakukan 

pada listrik dan jaringan 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 kegiatan 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1 Jabatan :  PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA ( KOLAM RENANG ANAK DAN TAMAN LALU LINTAS) 

2 Tugas : a. Pemeliharaan kebersihan lingkungan kolam renang , taman lalu lintas dan area parkir. 

   b. Pemeliharaan kebersihan sarana dan prasara kolam renang dan taman lalu lintas. 

   c. Pemeliharaan pompa air untuk kolam renang. 

   d. Menguras dan membersihkan kolam renang. 

   e. Pemotongan rumput dan pembersihan rumput liar di lokasi sekitar kolam renang dan taman lalu lintas. 

   f. Pemeliharaan pohon peneduh/pelindung di sekitar kolam dan taman lalu lintas. 

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

3 Fungsi :  --- 
 

SASARAN INDIKATOR KERJA 
PENJELASAN /FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Pemeliharaan sarana 

prasarana olahraga agar 
berfungsi baik 

 

Jumlah kegiatan pengelolaan 

kolam renang dan taman lalu 
lintas setiap hari 

 Jumlah pelaksanaan  pemeliharaan rutin 

pada kolam renang dan taman lalulintas 

yang dilaksanakan 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 kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1 Jabatan :  PRANATA TAMAN (BUMI AREMA ) 

2 Tugas : a. Pemeliharaan kebersihan lingkungan taman, toilet dan lahan parker agar selalu dalam keadaan bersih, estetis 

dan higienis 

   b. Pemotongan rumput di sekitar taman dan pembersihan rumput liar disekitar taman 

   c. Pemeliharaan tempat/tong sampah disekitar lokasi taman 

   d. Pemeliharaan pohon peneduh/pelindung di lokasi taman 

   e. 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 

Pemeliharaan sarana 
prasarana olahraga agar 

berfungsi baik 

 

Jumlah kegiatan pengelolaan  
taman bumi arema setiap hari 

 Jumlah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan 

pada sarana prasarana taman bumi arema 

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 kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1 Jabatan :  PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA (LAPANGAN SEPAK BOLA DALAM) 

2 Tugas :   

3 Fungsi : a. Pemotongan rumput lapangan sepak bola. 

   b. Penyiraman rumput lapangan sepak bola. 

   c. Pemupukan rumput lapangan sepak bola. 

   d. Rehabilitasi rumput lapangan sepak bola. 

   e. Pengecatan garis lapangan sepak bola. 

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

 

SASARAN INDIKATOR KERJA 
PENJELASAN /FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Pemeliharaan sarana 
prasarana olahraga yang 

berfungsi baik 
 

Jumlah pemeliharaan lapangan 
sepak bola setiap hari 

 Jumlah pelaksanaan pemeliharaan 

lapangan sepak bola stadion dalam 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 kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1 Jabatan :  TEKNISI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

2 Tugas : a. Menyapu sampah / kotoran di dalam saluran air dan gorong-gorong di luar dan di dalam stadion. 

   b. Membersihkan rumput liar yang tumbuh disekitar saluran air / gorong-gorong di luar dan dalam stadion. 

   c. Memelihara pompa air induk untuk semua fasilitas di stadion. 

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

3 Fungsi :  ---- 

 

SASARAN INDIKATOR KERJA 
PENJELASAN /FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Pemeliharaan sarana 
prasarana olahraga yang 

berfungsi baik 

Jumlah kegiatan pengelolaan  
tandon air yang di setiap hari 

 Jumlah pelaksanaan kegiatan pengeloaan 

dan pemeliharaan sanitas / saluran air 

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 kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1 Jabatan :  PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA  (STADION KAHURIPAN TALOK) 

2 Tugas :   

3 Fungsi : a. Memotong rumput dan memelihara rumput lapangan sepak bola. 

   b. Memotong rumput di areal parkir stadion jalan aspal. 

   c. Pembersihan saluran air atau gorong-gorong. 

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

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

aspal,jogging track. 

   f. Memperbaiki tong sampah di areal stadion yang rusak. 

   g. Membersihkan seluruh area stadion mes pemain dan tribun. 

   h. Membersihkan dan merawat ruangan dalam stadion. 

   i. Membersihkan dan merawat toilet dalam stadion. 

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

SASARAN INDIKATOR KERJA 
PENJELASAN /FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Pemeliharaan sarana 

olahraga agar berfungsi 

baik 

Jumlah pemeliharaan sarana 

prasarana stadion kahuripan 

setiap hari. 

 Jumlah pelaksanaan pemeliharaan sarana 

prasarana stadion kahuripan 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 kegiatan. 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1 Jabatan :  PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA (LAPANGAN SEPAK BOLA LUAR) 

2 Tugas :   

3 Fungsi : a. Pemotongan rumput lapangan sepak bola. 

   b. Penyiraman rumput lapangan sepak bola. 

   c. Pemupukan rumput lapangan sepak bola. 

   d. Rehabilitasi rumput lapangan sepak bola. 

   e. 

f. 

Pengecatan garis lapangan sepak bola. 

Menyemprot pestisida/herbisida cair untuk membasmi rumput / tanaman liar di paving dan jogging track. 

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

 

SASARAN INDIKATOR KERJA 
PENJELASAN /FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Pemeliharaan sarana 

olahraga agar berfungsi 

baik 

Jumlah pemeliharaan lapangan 

sepak bola stadion luar 

kanjuruhan setiap hari. 

 Jumlah pelaksanaan pemeliharaan 

lapangan sepak bola stadion luar 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 kegiatan. 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1 Jabatan :  PENGADMINISTRASI UMUM (PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA) 

2 Tugas : a. Mengetik rencana program seksi pemeliharaan sarana prasarana olahraga. 

   b. Mengetik rencana program seksi pemeliharaan sarana prasarana olahraga. 

   c. Menghimpun dan menginput data aset sarana prasarana olahraga. 

   d. Melaksanakan administrasi persuratan pada seksi  pemeliharaan sarana prasarana olahraga. 

   e. Mengetik laporan kegiatan seksi pemeliharaan sarana prasarana olahraga. 

   f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. 

3 Fungsi :  ----- 

 

SASARAN INDIKATOR KERJA 
PENJELASAN /FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Tertib administrasi data 

dan dokumentasi 

kegiatan Pemeliharaan 

Sarana Prasarana 

Olahraga sesuai dengan 

ketentuan 

Jumlah dokumen pelaporan 
kegiatan pemeliharaan sarana 

prasrana setiap bulan 

 Jumlah dokumen pelaporan kegiatan dan 

pendokumetasian kegiatan pemeliharaan 

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 
pemeliharaan. 

 Surat Masuk dan Keluar. 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1 Jabatan :  PRANATA TAMAN (STADION KANJURUHAN) 

2 Tugas : a. Pemeliharaan kebersihan lingkungan taman, toilet dan lahan parker agar selalu dalam keadaan bersih, estetis 

dan higienis 

   b. Pemotongan rumput di sekitar taman dan pembersihan rumput liar disekitar taman 

   c. Pemeliharaan tempat/tong sampah disekitar lokasi taman 

   d. Pemeliharaan pohon peneduh/pelindung di lokasi taman 

   e. 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 

Pemeliharaan sarana 
prasarana olahraga agar 

berfungsi baik 
 

Jumlah kegiatan pengelolaan  
taman bumi arema setiap hari 

 Jumlah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan 

pada sarana prasarana taman bumi arema 

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 kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1 Jabatan :  PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG DAN SARANA PRASARANA 

2 Tugas :   

3 Fungsi : a. Memelihara dan memperbaiki kerusakan ruangan, hall dan koridor gedung stadion kanjuruhan. 

   b. Memelihara dan memperbaiki kerusakan eksterior, penutup atap dan ornamen stadion kanjuruhan. 

   c. Memelihara dan memperbaiki kerusakan toilet dan fasilitas sanitasi gedung stadion kanjuruhan. 

   d. Memelihara dan memperbaiki kerusakan areal teknis lapangan termasuk sistem drainase dan bench pemain. 

   e. Memelihara dan membersihkan toilet dan ruangandi tribun ekonomi stadion kanjuruhan. 

   f. Melaksanakan operasional dan pemeliharaan harian Masjid stadion Kanjuruhan 

 

SASARAN INDIKATOR KERJA 
PENJELASAN /FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Pemeliharaan sarana 
prasarana olahraga yang 

berfungsi baik 
 

Jumlah pemeliharaan gedung 
stadion kanjuruhan setiap hari 

 Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung 

dan sarana prasarana stadion kanjuruhan 

dalam 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 kegiatan. 

 




