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URAIAN JABATAN 

 

 

1. Nama Jabatan   : Kepala Laboratorium Teknik Tegangan Tinggi 

2. Unit Kerja    : Laboratorium Teknik Tegangan Tinggi 

3. Uraian Tugas   :  

a. Merancang kegiatan dan pengadaan alat/bahan laboratorium 

b. Mengelola operasional dan pemeliharaan laboratorium.    

c. Mengevaluasi pengelolaan laboratorium 

d. Mengembangan sistem pengelolaan laboratorium dan sumber daya laboratorium 

(SDM dan SDA). 

e. Bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan dengan menyampaikan laporan lisan dan 

tertulis tentang kegiatan laboratorium selama satu tahun. 

4. Hasil Kerja    : 

a. Program kerja Laboratorium Tegangan Tinggi. 

b. Rencana Kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana. 

c. Prosedur Kerja di Laboratorium. 

d. Pembagian tugas. 

e. Tersedianya peralatan dan bahan kerja. 

f. Kebijakan operasional Laboratorium. 

g. Reward dan Punishment. 

h. Laporan dan evaluasi kegiatan Laboratorium. 

5. Tanggung Jawab   : 

a. Kebenaran dan ketepatan waktu pembuatan Program Kerja Laboratorium Tegangan 

Tinggi. 

b. Kebenaran dan ketepatan waktu pembuatan rencana kebutuhan tenaga, sarana dan 

prasarana. 

c. Kebenaran Prosedur Kerja yang dibuat. 

d. Ketersediaan peralatan dan bahan kerja siap pakai setiap saat. 

e. Kebenaran dan dipahaminya kebijakan operasional Laboratorium. 

f. Ketepatan waktu pelaksanaan dan kehadiran peserta pertemuan. 

g. Kebenaran dan ketepatan Reward dan Punishment yang diberikan. 

h. Kebenaran dan ketepatan waktu pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan 

Laboratorium. 



6. Wewenang    : 

a. Meminta data. 

b. Mengklarifikasi kebenaran data. 

c. Meminta informasi. 

d. Mengoreksi data, prosedur kerja, laporan dan hasil kerja bawahan. 

e. Mengatur tenaga, prosedur kerja, pemanfaatan sarana dan prasarana. 

f. Mengajukan usulan kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana serta 

pemeliharaannya. 

g. Mengajukan permintaan bahan dan alat kerja. 

h. Berkoordinasi dengan instansi dan satuan kerja terkait. 

i. Memberikan Reward dan Punishment kepada bawahan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

7. Jabatan Bawahan Langsung : 

a. Pranata Laboratorium Teknik Tegangan Tinggi. 

b. Asisten Laboratorium Tegangan Tinggi. 

 

 

 

 

Malang, 20 Desember 2015 

 

        Kepala Laboratorium : 

        Teknik Tegangan Tinggi 
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URAIAN JABATAN 

 

 

1. Nama Jabatan   : Pranata Laboratorium Teknik Tegangan Tinggi 

2. Unit Kerja    : Laboratorium Teknik Tegangan Tinggi 

3. Uraian Tugas   :  

a. Merancang kegiatan laboratorium, mengoperasikan alat dan menggunakan bahan,  

b. Melakukan kegiatan pemeliharaan/perawatan alat dan bahan. 

c. Mengevaluasi sistem kerja laboratorium dan mengembankan kegiatan laboratorium 

baik untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

d. Melaksanakan kegiatan administrasi laboratorium secara tertib. 

e. Bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium dengan menyampaikan laporan 

tertulis kegiatan laboratorium selama satu tahun. 

4. Hasil Kerja    : 

a. Terlaksananya pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pendidikan dan 

penelitian laboratorium 

b. Usulan kebutuhan pendidikan dan penelitian Laboratorium 

c. Daftar / jadwalpendidikan dan penelitian yang disusun 

d. Terlaksananya pelaksanaan pendidikan dan penelitian 

e. Laporan kegiatan 

5. Tanggung Jawab   : 

a. Kelancaran, kelengkapan dan kemudahan pencarian dokumen pendidikan dan 

penelitian laboratorium 

b. Kebenaran dan ketepatan rekapitulasi data pendidikan dan penelitian 

c. Kebenaran usulan rencana kebutuhan pendidikan dan penelitian 

d. Kebenaran daftar pendidikan dan penelitian yang dibuat 

e. Kelancaran pelaksanaan tugas 

f. Kebenaran dan ketepatan waktu pembuatan laporan kegiatan pendidikan dan 

penelitian 

6. Wewenang    : 

a. Meminta petunjuk / informasi pada atasan. 

 

b. Mengatur dan menetapkan jumlah pendidikan dan penelitian sesuai dengan 

keputusan di Laboratorium 



c. Mengatur jadwal kebutuhan pendidikan dan penelitian. 

d. Mengusulkan rencana kebutuhan pendidikan dan penelitian 

7. Jabatan Bawahan Langsung : 

a. Asisten Laboratorium 
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URAIAN JABATAN 

 

1. Nama Jabatan  : Asisten Teknik Tegangan Tinggi 

2. Unit Kerja   : Laboratorium Teknik Tegangan Tinggi 

3. Uraian Tugas  :  

a. Membantu Kalab dalam pelaksanaan/operasional kegiatan pendidikan (praktikum, 

demonstrasi dan pelatihan), penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

b. Membantu Kalab dalam mengevaluasi praktikan dalam kegiatan praktikum. 

c. Membantu PLP dalam melaksanakan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan 

alat dan bahan. 

d. Membantu PLP dalam melaksanakan kegiatan administrasi laboratorium. 

e. Bertanggung jawab kepada Kalab dengan cara memberikan laporan secara lisan 

maupun tertulis setiap kegiatan yang ditugaskan kepada Asisten. 

4. Hasil Kerja  : 

a. Hasil pemeriksaan laboratorium 

b. Pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan Laboratorium 

c. Ketepatan pembuatan laporan hasil pemeriksaan laboratorium. 

5. Tanggung Jawab : 

a. Terjaganya kebersihan tempat kerja 

b. Kebenaran dan ketepatan data tentang hasil pemeriksaan 

c. Terlaksananya kegiatan pemeriksaan yang sesuai standar 

d. Kebenaran dan ketepatan prosedur yang sesuai standar 

e. Kebenaran dan ketepatan dalam mendokumentasikan hasil pemeriksaan 

f. Kebenaran dan ketepatan laporan kegiatan pemeriksaan dan kegiatan lain 

g. Tersedianya peralatan yang siap pakai 

  



6. Wewenang  : 

a. Meminta informasi dan petunjuk kepada atasannya. 

b. Menggunakan peralatan kerja dan bahan kerja. 

c. Menguji coba alat baru. 

7. Jabatan Bawahan Langsung : 

Tidak ada jabatan bawahan langsung. 
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