
NO JABATAN RINGKASAN TUGAS TUGAS FUNGSI 

 

1 Kepala Balai 

Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

Pulau Lombok 

 

Memimpin, 

mengendalikan dan 

mengkoordinasikan 

kegiatan Menyusun 

bahan kebijakan teknis, 

rencana program dan 

kegiatan, fasilitasi, 

monitoring, koordinasi, 

penilaian, analisis, 

evaluasi dan pelaporan 

pada Balai Pengawasan 

Ketenaga Kerjaan Pulau 

Lombok 

 

 

a. menyusun rencana program dan 

kegiatan ketatausahaan 

berdasarkan prioritas sesuai 

RPJMD, Renstra, agar 

menghasilkan Dokumen Rencana 

Kerja Tahunan, RKA, dan DPA; 

b. Merumuskan bahan perencanaan 

dan program pengawasan, 

pemeriksaan dan pengujian 

pelaksanaan norma 

ketenagakerjaan, Norma K3 dan 

pemberdayaan pengawasan dan 

penegakan hukum, serta pengujian 

dan pelatihan K3 

c. Merumuskan pemberian pelayanan 

konsultasi Pengawasan, 

pemeriksaan dan pengujian norma 

kerja dan K3 dan Penegakan 

hukum Ketenagakerjaan di 

perusahaan, serta pengujian dan 

pelatihan K3 

d. Merumuskan bahan pelaksanaan 

koordinasi proses penegakan 

hukum ketenagakerjaan. 

e. Merumuskan bahan sosialisasi dan 

bimbingan teknis pengawasan 

norma kerja dan Norma K3, serta 

pengujian dan pelatihan K3 

f. Menyiapkan bahan laporan kinerja 

a. Perumusan bahan perencanaan dan 

program pengawasan , pemeriksaan 

dan pengujian pelaksanaan norma 

ketenagakerjaan, Norma K3 serta 

pemberdayaan pengawasan dan 

penegakan hukum, serta pengujian 

dan pelatihan K3 

b. Perumusan pemberian dan 

pelayanan konsultasi Pengawasan, 

pemeriksaan dan pengujian norma 

kerja dan K3 di perusahaan, serta 

pengujian dan pelatihan K3 

c. Perumusan bahan pelaksanaan 

koordinasi proses penegakan hukum 

ketenagakerjaan. 

d. Perumusan bahan sosialisasi dan 

bimbingan teknis pengawasan 

norma kerja dan Norma K3, serta 

pengujian dan pelatihan K3 

e. Perumusan dan pemantauan 

pengendalian pengawasan norma 

kerja dan K3, serta pengujian dan 

pelatihan K3 

 



NO JABATAN RINGKASAN TUGAS TUGAS FUNGSI 

 

instansi pemerintah LKPJ, LPPD, 

RLPPD dan laporan kegiatan unit; 

g. Merumuskan dan pemantauan 

pengendalian pengawasan norma 

kerja dan K3, serta pengujian dan 

pelatihan K3 

h. Melaksanakan tugas lain yang 

diberikan atasan 

 

2 Kasubag Tata 

Usaha  

Menghimpun, 

Menyiapkan bahan 

penyusunan kebijakan 

teknis, urusan 

perencanaan operasional, 

kepegawaian, 

perlengkapan 

rumahtangga, 

administrasi umum, 

monitoring dan evaluasi, 

pembinaan admnistrasi 

lingkup UPTD Pengawas 

Ketenagakerjaan dan  K3, 

dan pelaporan sebagai 

bahan penyusunan 

kebijakan. 

a. Menyiapkan bahan penyusunan 

urusan perencanaan operasional, 

adanya bahan perencanaan 

b. Menyiapkan bahan penyusunan 

urusan kepegawaian, data 

kepegawaian 

c. Menyiapkan bahan penyusunan 

urusan perlengkapan rumahtangga 

data perlengkapan 

d. Menyiapkan bahan penyusunan 

urusan administrasi umum, 

pembagian tugas, surat dll 

e. Menyiapkan bahan penyusunan 

monitoring dan evaluasi, 

rekomendasi 

f. Menyiapkan bahan penyusunan 

pembinaan admnistrasi lingkup 

UPTD Pengawas Ketenagakerjaan 

dan  K3 
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g. Menyiapkan bahan penyusunan 

pelaporan sebagai bahan 

penyusunan kebijakan. laporan  

h. Melaksanakan tugas lain yang 

diberikan atasan 

3 Kepala Seksi 

Pengawasan Norma 

Ketenagakerjaan 

 

Melakukan pembinaan 

norma umum dan norma 

khusus serta Pembinaan 

terhadap kinerja pegawai 

pengawas ketenagakerjaan. 

 

a. Merumuskan kebijakan penyiapan 

bahan pembinaan dan penyusunan 

teknis norma ketenagakerjaan dan 

penegakan hukum; 

b. Merumuskan pelaksanaan 

pengawasan norma 

ketenagakerjaan terhadap 

pelaksanaan perundang-undangan 

ketenagakerjaan yang meliputi: 

pengawasan upah, perlindungan 

jamsos, perlindungan tenaga kerja 

anak dan perempuan, tenaga kerja 

asing, penempatan dan penyaluran 

tenaga kerja, pengawasan waktu 

kerja dan waktu istirahat 

c. Merumuskan kebijakan dan 

melakukan pemetaan kasus-kasus 

ketenaga kerjaan dalam upaya 

penegakan hukum; 

d. Merumuskan bahan inventarsasi 

data ketenaga kerjaan sebagai 

pelaksana Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor 

Ketenagakerjaan; 
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e. Merumuskan penyiapan dan 

penyusunan bahan pelatihan serta 

pengembangan bidang norma 

ketenagakerjaan; 

f. Melaksanakan tugas lain yang 

diberikan atasan. 

4 Kepala Seksi 

Pelayanan 

keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

(K3) 

 

 

Menghimpun, 

menyiapkan bahan 

penyusunan penyusunan 

kebijakan teknis, 

penyusunan rencana 

program dan kegiatan, 

anggaran, pemasaran, 

pengkajian, koordinasi, 

monitoring, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan 

pengujian dan pelatihan 

kesehatan kerja, 

keselamatan kerja,dan 

lingkungan kerja berupa 

rencana kerja 

a.  Menyiapkan bahan penyusunan 

rencana kerja pengujian dan 

pelatihan kesehatan kerja, 

keselamatan kerja,dan lingkungan 

kerja berupa rencana kerja 

b.  Menyiapkan bahan penyusunan 

program dan kegiatan pengujian 

dan pelatihan kesehatan kerja, 

keselamatan kerja,dan lingkungan 

kerja berupa rencana kerja berupa 

program kegiatan 

c.  Menyiapkan bahan penyusunan 

anggaran kegiatan pengujian dan 

pelatihan kesehatan kerja, 

keselamatan kerja,dan lingkungan 

kerja 

d.  Menyiapkan bahan penyusunan 

pemasaran pengujian dan pelatihan 

kesehatan kerja, keselamatan kerja, 

dan lingkungan kerja 

e.  Menyiapkan bahan penyusunan 

pengkajian pengujian dan 

pelatihan kesehatan kerja, 
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keselamatan kerja, dan lingkungan 

kerja 

f.  Menyiapkan bahan penyusunan 

koordinasi dan monitoring 

kegiatan pengujian dan pelatihan 

kesehatan kerja, keselamatan kerja, 

dan lingkungan kerja 

g.  Menyiapkan bahan informasi dan 

dokumentasi pengujian dan 

pelatihan kesehatan kerja, 

keselamatan kerja,dan lingkungan 

kerja 

h.  Menyiapkan bahan pengujian dan 

pelatihan kesehatan kerja, 

keselamatan kerja,dan lingkungan 

kerja pelatihan dan pengujian 

sebagai bahan penysunan 

kebijakan di bidang K3 

i.  Menyiapkan bahan pengendalian 

mutu laboratorium pengujian dan 

sarana K3. 

j.  Menyiapkan bahan peningkatan 

kompetensi SDM di bidang K3 

k. Menyiapkan bahan analisa, 

pengkajian, dan perekayasaan 

teknologi di bidang K3 

l. Melaksanakan tugas lainnya yang 

diberikan atasan 
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 Kepala Balai 

Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

Pulau Sumbawa 

 

Memimpin, 

mengendalikan dan 

mengkoordinasikan 

kegiatan Menyusun 

bahan kebijakan teknis, 

rencana program dan 

kegiatan, fasilitasi, 

monitoring, koordinasi, 

penilaian, analisis, 

evaluasi dan pelaporan 

pada Balai Pengawasan 

Ketenaga Kerjaan Pulau 

Sumbawa 

 

 

a. menyusun rencana program dan 

kegiatan ketatausahaan 

berdasarkan prioritas sesuai 

RPJMD, Renstra, agar 

menghasilkan Dokumen Rencana 

Kerja Tahunan, RKA, dan DPA; 

b. Merumuskan bahan perencanaan 

dan program pengawasan , 

pemeriksaan dan pengujian 

pelaksanaan norma 

ketenagakerjaan, Norma K3 dan 

pemberdayaan pengawasan dan 

penegakan hukum, serta pengujian 

dan pelatihan K3 

c. Merumuskan pemberian pelayanan 

konsultasi Pengawasan, 

pemeriksaan dan pengujian norma 

kerja dan K3 dan Penegakan 

hukum Ketenagakerjaan 

diperusahaan, serta pengujian dan 

pelatihan K3 

d. Merumuskan bahan pelaksanaan 

koordinasi proses penegakan 

hukum ketenagakerjaan. 

e. Merumuskan bahan sosialisasi dan 

bimbingan teknis pengawasan 

norma kerja dan Norma K3, serta 

pengujian dan pelatihan K3 

f. Menyiapkan bahan laporan kinerja 

 

a. Perumusan bahan perencanaan dan 

program pengawasan , pemeriksaan 

dan pengujian pelaksanaan norma 

ketenagakerjaan, Norma K3 serta 

pemberdayaan pengawasan dan 

penegakan hukum, serta pengujian 

dan pelatihan K3 

b. Perumusan pemberian dan 

pelayanan konsultasi Pengawasan, 

pemeriksaan dan pengujian norma 

kerja dan K3 diperusahaan, serta 

pengujian dan pelatihan K3 

c. Perumusan bahan pelaksanaan 

koordinasi proses penegakan hukum 

ketenagakerjaan. 

d. Perumusan bahan sosialisasi dan 

bimbingan teknis pengawasan 

norma kerja dan Norma K3, serta 

pengujian dan pelatihan K3 

e. Perumusan dan pemantauan 

pengendalian pengawasan norma 

kerja dan K3, serta pengujian dan 

pelatihan K3 
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instansi pemerintah LKPJ, LPPD, 

RLPPD dan laporan kegiatan unit; 

g. Merumuskan dan pemantauan 

pengendalian pengawasan norma 

kerja dan K3, serta pengujian dan 

pelatihan K3 

h. Melaksanakan tugas lain yang 

diberikan atasan 

 Kasubag Tata 

Usaha  

Menghimpun, 

Menyiapkan bahan 

penyusunan kebijakan 

teknis, urusan 

perencanaan operasional, 

kepegawaian, 

perlengkapan 

rumahtangga, administras 

iumum, monitoring dan 

evaluasi, pembinaan 

admnistrasi lingkup 

UPTD Pengawas 

Ketenagakerjaan dan  K3, 

dan pelaporan sebagai 

bahan penyusunan 

kebijakan. 

a. Menyiapkan bahan penyusunan 

urusan perencanaan operasional, 

adanya bahan perencanaan 

b. Menyiapkan bahan penyusunan 

urusan kepegawaian, data 

kepegawaian 

c. Menyiapkan bahan penyusunan 

urusan perlengkapan rumahtangga 

data perlengkapan 

d. Menyiapkan bahan penyusunan 

urusan administrasi umum, 

pembagian tugas, surat dll 

e. Menyiapkan bahan penyusunan 

monitoring dan evaluasi, 

rekomendasi 

f. Menyiapkan bahan penyusunan 

pembinaan admnistrasi lingkup 

UPTD Pengawas Ketenagakerjaan 

dan  K3 

g. Menyiapkan bahan penyusunan 

pelaporan sebagai bahan 
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penyusunan kebijakan 

h. Melaksanakan tugas lain yang 

diberikan atasan 

 Kepala Seksi 

Pengawasan Norma 

Ketenagakerjaan 

 

Melakukan pembinaan 

norma umum dan norma 

khusus serta Pembinaan 

terhadap kinerja pegawai 

pengawas ketenagakerjaan. 

 

a. Merumuskan kebijakan penyiapan 

bahan pembinaan dan penyusunan 

teknis norma ketenagakerjaan dan 

penegakan hukum; 

b. Merumuskan pelaksanaan 

pengawasan norma 

ketenagakerjaan terhadap 

pelaksanaan perundang-undangan 

ketenagakerjaan yang meliputi: 

pengawasan upah, perlindungan 

jamsos, perlindungan tenaga kerja 

anak dan perempuan, tenaga kerja 

asing, penempatan dan penyaluran 

tenaga kerja, pengawasan waktu 

kerja dan waktu istirahat 

c. Merumuskan kebijakan dan 

melakukan pemetaan kasus-kasus 

ketenaga kerjaan dalam upaya 

penegakan hukum; 

d. Merumuskan bahan inventarsasi 
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data ketenaga kerjaan sebagai 

pelaksana Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor 

Ketenagakerjaan; 

e. Merumuskan penyiapan dan 

penyusunan bahan pelatihan serta 

pengembangan bidang norma 

ketenagakerjaan; 

f. Melaksanakan tugas lain yang 

diberikan atasan. 

 Kepala Seksi 

Pelayanan 

keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

(K3) 

 

 

Menghimpun, 

menyiapkan bahan 

penyusunan penyusunan 

kebijakan teknis, 

penyusunan rencana 

program dan kegiatan, 

anggaran, pemasaran, 

pengkajian, koordinasi, 

monitoring, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan 

pengujian dan pelatihan 

kesehatan kerja, 

keselamatan kerja,dan 

lingkungan kerja berupa 

rencana kerja 

 

a. Menyiapkan bahan penyusunan 

rencana kerja pengujian dan 

pelatihan kesehatan kerja, 

keselamatan kerja, dan lingkungan 

kerja berupa rencana kerja 

b. Menyiapkan bahan penyusunan 

program dan kegiatan pengujian 

dan pelatihan kesehatan kerja, 

keselamatan kerja,dan lingkungan 

kerja berupa rencana kerja berupa 

program kegiatan 

c.  Menyiapkan bahan penyusunan 

anggaran kegiatan pengujian dan 

pelatihan kesehatan kerja, 

keselamatan kerja,dan 

lingkungankerja 

d.  Menyiapkan bahan penyusunan 

pemasaran pengujian dan pelatihan 

kesehatan kerja, keselamatan kerja, 
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dan lingkungan kerja 

e.  Menyiapkan bahan penyusunan 

pengkajian pengujian dan 

pelatihan kesehatan kerja, 

keselamatan kerja,dan lingkungan 

kerja 

f.  Menyiapkan bahan penyusunan 

koordinasi dan monitoring 

kegiatan pengujian dan pelatihan 

kesehatan kerja, keselamatan 

kerja,dan lingkungan kerja 

g.  Menyiapkan bahan informasi dan 

dokumentasi pengujian dan 

pelatihan kesehatan kerja, 

keselamatan kerja,dan lingkungan 

kerja 

h.  Menyiapkan bahan pengujian dan 

pelatihan kesehatan kerja, 

keselamatan kerja,dan lingkungan 

kerja pelatihan dan pengujian 

sebagai bahan penysunan 

kebijakan di bidang K3 

i.   Menyiapkan bahan pengendalian 

mutu laboratorium pengujian dan 

sarana K3. 

j.   Menyiapkan bahan peningkatan 

kompetensi SDM di bidang K3 

k.  Menyiapkan bahan analisa, 

pengkajian, dan perekayasaan 

teknologi di bidang K3 
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l.   Melaksanakan tugas lainnya yang 

diberikan atasan 

 


