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1 Bidang Pembinaan 

Pengawasan 

Ketenagakerjaan  

melakukan perumusan 

kebijakan, koordinasi, 

pembinaan, pengawasan, 

pemeriksaan dan pengujian 

pelaksanaan norma 

ketenagakerjaan, norma 

keselamatan dan kesehatan 

kerja, serta pemberdayaan 

pengawasan dan penegakan 

hukum ketenagakerjaan. 

 a. perumusan dan penetapan petunjuk 

pelaksanaan pedoman koordinasi dan 

pembinaan pengawasan dan 

pemeriksaan serta pengujian 

pelaksanaan norma ketenagakerjaan, 

norma keselamatan dan kesehatan 

kerja, serta pemberdayaan pengawasan 

dan penegakan hukum 

ketenagakerjaan; 

b. pelaksanaan koordinasi dan 

pembinaan norma kerja, norma 

keselamatan dan kesehatan kerja di 

perusahaan; 

c. pelaksanaan koordinasi proses 

penegakan hukum ketenagakerjaan; 

d. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan 

teknis pengawasan norma 

ketenagakerjaan dan norma K3; dan 

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

program dan kegiatan bidang 

Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan. 

2 Seksi Norma 

Ketenagakerjaan  

melaksanakan pembinaan , 

pengawasan, pemeriksaan 

penerapan norma kerja, 

norma kerja perempuan, 

norma kerja anak, norma 

pengupahan, norma jaminan 

sosial tenaga kerja dan norma 

pelatihan serta penempatan  

a. menyiapkan dan menyusun rencana 

kegiatan Seksi Norma 

Ketenagakerjaan;  

b. memberikan arahan/petunjuk kepada 

bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan pedoman dan 

ketentuan yang berlaku;  

c. menyiapkan bahan dan materi 

penyusunan petunjuk teknis 
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pengawasan dan pemeriksaan norma 

kerja dan hubungan kerja, norma 

jaminan sosial tenaga kerja, norma 

penempatan dan pelatihan, norma 

kerja perempuan, norma kerja anak;  

d. menyiapkan rencana pelaksanaan 

pembinaan, pengendalian, evaluasi 

koordinasi pengawasan 

ketenagakerjaan dibidang norma 

kerja dan hubungan kerja, norma 

jaminan sosial tenaga kerja,, norma 

penempatan dan pelatihan, norma 

kerja perempuan, norma kerja anak; 

e. melaksanakan pengawasan dan 

pemeriksaan penerapan norma kerja 

dan hubungan kerja, norma jaminan 

sosial tenaga kerja, norma kerja 

perempuan, norma kerja anak, norma 

pelatihan, dan norma penempatan; 

f.  menyusun dan melaporkan hasil 

kegiatan kepada atasan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang 

diberikan pimpinan. 

3  Seksi Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja  

melaksanakan pembinaan, 

pengawasan, pemeriksaan 

dan pengujian sarana 

keselamatan dan kesehatan 

kerja dibidang mekanik, 

pesawat uap dan bejana 

tekan, konstruksi bangunan, 

instalasi listrik dan 

a. menyiapkan dan menyusun rencana 

kegiatan Seksi Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja;  

b. memberikan arahan/petunjuk kepada 

bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan pedoman dan 

ketentuan yang berlaku;  

c. memeriksa serta menguji sarana kerja 
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penanggulangan kebakaran, 

kesehatan kerja dan 

lingkungan kerja serta 

pembinaan penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3).  

dibidang mekanik, pesawat uap dan 

bejana tekan, konstruksi bangunan, 

instalasi listrik dan penanggulangan 

kebakaran, kesehatan kerja dan 

lingkungan kerja;  

d. menyiapkan rencana pelaksanaan 

pengawasan pemeriksaan dan 

pengujian sarana keselamatan dan 

kesehatan kerja dibidang norma 

mekanik, pesawat uap dan bejana 

tekan, konstruksi bangunan, instalasi 

listrik dan penanggulangan 

kebakaran, kesehatan kerja dan 

lingkungan kerja serta pembinaan 

penerapan SMK3;  

e. melaksanakan pembinaan, 

pengendalian, penerapan norma 

keselamatan dan kesehatan kerja 

dibidang norma mekanik, pesawat 

uap dan bejana tekan, konstruksi 

bangunan, instalasi listrik dan 

penanggulangan kebakaran, 

kesehatan kerja dan lingkungan kerja 

serta pembinaan penerapan SMK3;  

f.  memproses perizinan kelaikan 

penggunaan sarana keselamatan dan 

kesehatan kerja dibidang norma 

mekanik, pesawat uap dan bejana 

tekan, konstruksi bangunan, instalasi 

listrik dan penanggulangan 

kebakaran, kesehatan kerja dan 
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lingkungan kerja; 

g. menyusun dan melaporkan hasil 

kegiatan kepada atasan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang 

diberikan atasan. 

4 Seksi Pemberdayaan 

Pengawasan dan 

Penegakan Hukum  

melaksanakan pembinaan 

pengendalian, evaluasi, 

koordinasi pengawasan 

ketenagakerjaan dibidang 

kelembagaan dan tenaga 

pengawas dan penegakan 

hukum ketenagakerjaan.  

a. menyiapkan dan menyusun rencana 

kegiatan Seksi Pemberdayaan 

Pengawasan dan Penegakan Hukum;  

b. memberikan arahan/petunjuk kepada 

bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan pedoman dan 

ketentuan yang berlaku;  

c. menyiapkan bahan penyusunan 

petunjuk teknis pemberdayaan 

pengawasan ketenagakerjaan, 

ketatalaksanaan dan mekanisme 

koordinasi penegakan hukum 

ketenagakerjaan;  

d. penyusunan standar operasional 

prosedur pengawasan norma 

ketenagakerjaan;  

e. melaksanakan sosialisasi kebijakan, 

program dan strategi pemberdayaan 

pengawasan ketenagakerjaan dan 

penegakan hukum;  

f.  melaksanakan koordinasi 

pelaksanaan penegakan hukum 

ketenagakerja dengan korwas, dan 

lembaga lain terkait;  

g. menyusun dan melaporkan hasil 

kegiatan kepada atasan; dan  
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h. melaksanakan tugas lain yang di 

perintah pimpinan.  

 


