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LAMPIRAN 

Lembar Informasi Analisis Pekerjaan 

1.Nama         : David Christian Sulistyo 

2.Lama bekerja        : 1 tahun 

3.Jabatan Pekerjaan     : Direktur 

4.Posisi yang pernah dijabat: Direktur 

5.Pendidikan terakhir     : S 2 MBA 

6.Usia          : 43 tahun 

7. Jam kerja        : 08.00 Hingga 16.00 

8.Pernah mengikuti pelatihan dimana : tidak pernah 

9. Apa yang anda lakukan pada pekerjaan anda? 

 Kontrol , koordinasi, instalasi penjualan 

10.Tolong sebutkan tugas yang paling penting terlebih dahulu. 

 Produksi on time, instalasi tidak ada masalah , memonitor 

proses penagihan. 

11. Apa tepatnya tugas utama dari posisi anda? 

 Memonitor proses penagihan 

12. Di lokasi fisik mana anda bekerja? 

 JL. Dr Wahidin 63 , Semarang. 

13.Apa sajakah persyaratan pendidikan, pengalaman, 

keterampilan, dan (jika ada) sertifikasi dan lisensinya?  

 S1 Manajemen dan punya pengalaman di bidang mebel 3 - 

5 tahun, serta pernah menjabat sebagai kepala produksi 

dan kepala finishing. 

14. Apakah ciri – ciri manusia dan pengalaman yang dibutuhkan 

untuk melakukan pekerjaan ini secara efektif? 

1. Memiliki motivasi. 

2. Ingin berkembang.  

3. Disiplin. 
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1.Nama          : Sugiarto 

2.Lama bekerja         : 1 tahun 

3.Jabatan Pekerjaan      : Kepala Produksi 

4.Posisi yang pernah dijabat : Kepala Produksi 

5.Pendidikan terakhir      : Sekolah teknik menengah 

6.Usia           : 45 tahun 

7. Jam kerja         : 08.00 Hingga 16.00 

8.Pernah mengikuti pelatihan dimana : tidak pernah 

9. Apa yang anda lakukan pada pekerjaan anda? 

 Menghitung kebutuhan material 

 Melakukan proses produksi sampai barang siap untuk di 

finishing. 

10.Tolong sebutkan tugas/tanggung jawab yang paling penting 

terlebih dahulu. 

 Proses Produksinya( membuat barang sesuai dengan yang 

diinginkan) 

11. Apa tepatnya tugas utama dari posisi anda? 

 Memonitor proses produksi dan apabila terjadi kecacatan 

maka segera mengambil tindakan perbaikan. 

12. Di lokasi fisik mana anda bekerja? 

 Lokasi fisik berada di Jl. Dawung Rt 01 Rw 03 kelurahan 

kedung pane. 

13.Apa sajakah persyaratan pendidikan, pengalaman, 

keterampilan, dan (jika ada) sertifikasi dan lisensinya?  

 Minimal lulusan sekolah teknik menengah dan punya 

pengalaman di bidang produksi mebel selama 3- 5 tahun. 

14. Apakah ciri – ciri manusia dan pengalaman yang dibutuhkan 

untuk melakukan pekerjaan ini secara efektif? 

1. Memiliki motivasi. 

2. Ingin berkembang.  
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3. Disiplin. 
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1.Nama          : Soni Muchson 

2.Lama bekerja         : 1 tahun 

3.Jabatan Pekerjaan      : Kepala finishing 

4.Posisi yang pernah dijabat : Kepala finishing 

5.Pendidikan terakhir      : Sekolah teknik menengah 

6.Usia           : 40 tahun 

7. Jam kerja         : 08.00 Hingga 16.00 

8.Pernah mengikuti pelatihan dimana :  

 Pernah menduduki posisi suplier bahan finishing , 

pencampuran warna  

9. Apa yang anda lakukan pada pekerjaan anda? 

1. Menghitung kebutuhan finishing untuk  proyek 

2. Touch up finishing di lokasi setelah instalasi jika terjadi cacat 

pada waktu pengiriman di lokasi. 

10.Tolong sebutkan tugas/tanggung jawab yang paling penting 

terlebih dahulu. 

 Menjaga proses finishing agar tetap sesuai dengan kualitas 

yang diinginkan. 

11. Apa tepatnya tugas utama dari posisi anda? 

 Memonitor proses finishing dan apabila terjadi kecacatan 

maka segera mengambil tindakan perbaikan. 

12. Di lokasi fisik mana anda bekerja? 

 Lokasi fisik berada di  Jl.Dawung Rt 01 rw 03 kelurahan 

kedung pane. 

13.Apa sajakah persyaratan pendidikan, pengalaman, 

keterampilan, dan (jika ada) sertifikasi dan lisensinya?  

 Minimal lulusan sekolah teknik menengah dan punya 

pengalaman di bidang finishing mebel selama 3-5 tahun. 

14. Apakah ciri – ciri manusia dan pengalaman yang dibutuhkan 

untuk melakukan pekerjaan ini secara efektif? 
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1. Memiliki motivasi. 

2. Ingin berkembang.  

3. Disiplin. 
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Lampiran         

 

 

           

 

 

Ini adalah circle saw alat pemotong yang lama 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas adalah panel saw alat pemotong yang baru 

 

 

 

 

 

Gambar di atas adalah lokasi kerja PT Videca Interindo Utama. 


