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Fokus I. Evaluasi Kinerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dalam Pembinaan Keselamatan dan Kesehata Kerja di Kota Bandar Lampung. 

 

A. Produktivitas 

1. Efisiensi  
 

 

No. Informan Deskripsi Wawancara Kategori Inti 

1 Drs. Pamuji AR, MM 

Sekertaris Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandar Lampung 

 

“Dana Sarana dan Prasarana dikeluarkan dari dana 

APBD yang diberikan oleh Walikota, pendanan seperti 

itu sudah ada hitung-hitungannya, untuk saat ini 

pendanna dari APBD saya rasa masih kurang 

maksimum karena tergantung dari kebijakan 

pemerintah daerah.”  

“Prasarana khususnya untuk pembinaan keselamatan 

dan kesehatan kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar 

Lampung masih terbatas, dikarenakan anggaran dari 

pemerintah untuk Dinas Tenaga Kerja khususnya untuk 

pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja kurang 

maksimal akan tetapi Dinas Tenaga Kerja bekerja sama 

dengan pihak ke 3 yaitu PJK 3 yang memiliki prasarana 

untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja 

seperti alat pendekteksi safety atau tidaknya mesin yang 

digunakan oleh perusahaan .” 

- Anggaran diberikan oleh 

walikota 

- Angaran masih kurang 

maksimal 

- Prasarana  masih terbatas 

- Dinas Tenaga kerja 

bekrerja sama dengan 

pihak ke3 yaitu PJK 3 

2 Rudolf M. Aritonang, SH 

Kepala Bidang Pengawasan Dinas 

Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 

 

“Ketersediaan dana yang diberikan oleh pemerintah  

yaitu walikota kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar 

Lampung khususnya untuk pembinaan keselamatan dan 

kesehatan kerja masih kurang maksimal sehingga 

mengurangi efisiensi dari sarana dan prasarana yang 

sudah ada maupun yang akan ditambahkan.”  

“Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung  belum 

memiliki prasarana untuk menditeksi alat-alat yang di 

- Anggaran masih kurang 

maksimal 

- Prasarana masih terbatas 

- Dinas bekerja sama 

dengan pihak ke 3 



gunakan oleh perusahan tetapi untuk meningkatkan 

keselamatan dan kesehatan kerja Dinas Tenaga Kerja 

Kota bandar lampung bekerja sama oleh pihak ketiga 

yaitu PJK 3 yang memiliki alat penditeksi mesin yang 

digunakan sehingga mempermudah pembinaan yang 

dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar 

Lampung untuk menjamin keselamatan dan kesehatan 

para pekerja menjadi lebih sejahtera.” 

 

3 TARMUDI, S.Sos 

 

Seksi Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja 

“Pendanaan untuk saat ini masih sangat kurang 

sementara dinas banyak sekali agenda kegiatan, 

khusnya untuk  pembinaan kesehatan dan keselamatan 

kerja, baik berupa sarana maupun prasarana” 

“Meskipun adanya keterbatasan dana. Dinas sudah 

mengupayakan cara lai yaitu bekerja sama dengan 

pihak ke 3 yaitu PJK 3 yang memiliki prasarana untuk 

menjamin keselamatan dan kesehatan kerja.” 

- Anggaran masih kurang 

maksimal 

- Prasarana masih terbatas 

- Dinas bekerja sama 

dengan pihak ke 3 

 

Kesimpulan : Input atau tujuan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung adalah Meningkatkan sarana dan perasaran dengan 

permasalahan yang harus di hadapi yaitu kekurangan dana dari APBD, dan output atau hasilnya adalah  kerjasama dengan pihak 

ketiga yaitu PJK 3 dalam meningkatkan sarana dan perasarana, dari hasil tersebut bisa dikatan bahwa tingkat efisensi Dinas Tenaga 

Kerja Kota Bandar Lampung telah sampai pada tujuannya dalam menyediakan sarana dan prasarana khususnya dalam pembinaan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

 

 

 

 

 

 



 

B. Efektivitas 

 

 

No. Informan Deskripsi Wawancara Kategori Inti 

1 Drs. Pamuji AR, MM 

Sekertaris Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandar Lampung 

 

“Konsep yang dipakai dinas tenaga kerja melihat 

secara langsung kelapangan sesuai dengan protab 

yang ditetapkan. Setiap awal melakukan pekerjaan 

disitulah dilakukan pembinaan. Pembinaan itu 

dilakukan sebelum pekerja melakukan 

pekerjaannya sesuai dengan tugasnya agar pekerja 

bisa melindungi dirinya sendiri.” 

“Pembinaan dilakukan Sering sekali, yaitu satu 

bulan sekali, satu semester dan akhir tahun. Setiap 

tahun perusahaan wajib melaporkan 

perkembangan yang ada diperusahaan kepada 

Dinas Tenaga Kerja.  

- Konsep yang digunakan 

adalah turun lapang 

-  Pembinaan dilakukan 

Sering sekali, yaitu satu 

bulan sekali, satu 

semester dan akhir tahun 

2 Rudolf M. Aritonang, SH 

Kepala Bidang Pengawasan Dinas 

Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 

 

“Konsep pembinaan yang dilakukan Dinas tenaga kerja 

yaitu pembinaan secara langsung yaitu sosialisasi 

kepada perusahaan, hal ini dimaksudkan juga sebagai 

pengawasan oleh dinas.”  

“Hampir tiap tahun. Khususnya perusahaan yang cukup 

berbahaya dilakukan permbinaan secara berkala untuk 

perusahan lain yang tingkat kemungkinan terjadinya 

kecelakan kerja kecil kami hanya memberikan arahan.”  

- Konsep pembinaan yang 

dilakukan Dinas tenaga 

kerja yaitu sosialisasi 

- Perusahaan yang cukup 

berbahaya dilakukan 

permbinaan secara 

berkala 



3 TARMUDI, S.Sos 

 

Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

“Konsep pembinaan yang digunakan dinas dilakukan 

secara langsung dan bentuknya sosialisasi kenapa 

digunakan sosialisasi karna agar ada fungsi pengawasan 

oleh dinas.” 

“Sering dilakukan namun untuk saat ini dinas hanya 

fokus kepada perusahan besar yang memiliki track 

record kecelakaan kerja yang tinggi saja.” 

 

- Konsep pembinaan yang 

digunakan dinas 

dilakukan secara langsung 

dan bentuknya sosialisasi 

- dinas fokus kepada 

perusahandengan 

kecelakaan kerja tinggi  

4 Bpk Sumanto buruh  

PT. Prabu Tirta Lestari 

 

“Pembinaannya dengan turun lapanagan dan 

langsung memberikan himabauan pada buruh, 

himbauannya biasanya tentang pengguaan 

peralatan dan pakaian penunjang.” 

 

- Pembinaan dilakukan 

- Turun lapang 

- Himbauan tentang 

keselamatan kerja 

5 Bpk Sulis buruh  

PT. Timur jaya 

“Dinas memberikan pembinaan secara langsung, 

pembinaan yang di berikan kepada saya itu arahan 

tentang pentingnya alat alat keselamatan kerja 

seperti masker, sarung tangan, sepatu, dan pakaian 

pelindung.” 

 

- Pembinaan dilakukan 

secara langsung 

- Arahan alat alat kerja  

- Arahan tentang 

kecelakaan kerja 



6 Bpk Bili 

 buruh PT. Timur 

“Pembinaan dilakukan langsung  dan pembinaan 

yang diberikan itu berupa pengarahan pengawasan 

kepada buruh agar tidak terjadi kecelakaan kerja.” 
 

 

 

 

- Pembinaan dilakukan  

- Pengarahan dan 

pengawasan terjadinya 

kecelakaan kerja  

Kesimpulan : input atau tujuan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung adalah meningkatnya kualitas pembinaan keselamatan 

dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja di Kota Bandar Lampung dan output atau hasilnya adalah  dinas tenaga kerja melakukan 

pembinaan langsung dengan konsep sosialisasi dan membuat sekala prioritas terhadap pembinaan keselamatan kerja dimana 

perusahaan yang tingkat kecelakaan kerja tinggi menjadi prioritas utama dalam pembinaan keselamatan kerja. 

 

C. Kualitas pelayanan 
 

No. Informan Deskripsi Wawancara Kategori Inti 

1 Drs. Pamuji AR, MM 

Sekertaris Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandar Lampung 

 

 “Masyarakat sangat menerima pembinaan dan 

merespon cukup baik karena sampai saat ini masyarakat 

tidak ada komplain terhadap pembinaan yang dilakukan 

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.”  

- Masyarakat sangat 

menerima pembinaan dan 

merespon cukup baik 

2 Rudolf M. Aritonang, SH 

Kepala Bidang Pengawasan Dinas 

Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 

 

 “Masyarakat sangat tertarik dan antusias terhadap 

pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian 

apabila ada keluhan dari masyarakat mengenai 

kecelakaan kerja kami langsung usahakan untuk segera 

di selesaikan.”  

- Masyarakat sangat tertarik 

dan antusias terhadap 

pembinaan kesehatan dan 

keselamatan kerja 



3 TARMUDI, S.Sos 

 

Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

“Masyarakat sangat menerima pembinaan dan 

merespon cukup baik namun jika ada keluhan dari 

masyarakat mengenai kecelakaan kerja kami langsung 

turun tangan.” 

- Masyarakat sangat 

menerima pembinaan dan 

merespon cukup baik 

4  Bpk Yani Lamoel SH 

Manager Oprasional Perusahaan Swasta 

( PT. Prabu Tirta Lestari)  

“Pembinaan dilakukan dengan sosialisasi dan setiap 1 

tahun sekali selain itu setiap bulan pihak perusahaan 

melakukan laporan kepada dinas tenaga kerja.”  

“Sangat membantu karna pengarahan yang diberikan 

oleh dinas sangat mudah di tangkap dan tidak bertele 

tele, sehingga apabila ada kecelakan kerja kami segera 

dapat memberikan hak-hak pegawai yang mengalami 

kecelakan kerja tersebut.” 

- Ada sosialisasi dan wajib 

lapor 

- Sosialisasi sangat 

membantu 

5 Bpk Rudi sanjaya 

Hal serupa juga diungkapkan oleh 

Manager Oprasional Perusahaan Swasta  

(PT.Timur Jaya)  

“Pembinaannya dilakukan pertama kali sebelum 

memulai pekerjaan, melakukan sosialisasi langsung dan 

biasanya setahun sekali.”  

“Sangat membantu, dinas tenaga kerja sering 

melakukan hubungan  dengan perusahaan dengan baik 

jadi apabila terjadi kecelakan kerja dinas langsung 

memberikan arahan tentang bagaimana prosedur yang 

harus dilalui perusahan untuk memberikan kompensasi 

kepada pekerja yang mengalami kecelakaan itu.”  

- ADA pembinaan dari 

dinas 

- Kordinasi dari dinas 

membantu 

Kesimpulan : input atau tujuan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam hal pelayanan adalah meningkatkan kualitas 

pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja melalui pembinaan namun tanpa evaluasi kepada masyarakat, dan output atau hasilnya 

adalah masyarakat merasa puas kepada pelayanan dinas tenaga kerja apabila terjadi kecelakaan kerja karena dinas memberikan 

pengarahan kepada perusahaan yang memberikan laporan tentang kecelakaan kerja, akan tetapi apabila tidak ada laporan dari 

perusahaan dinas belum bisa memberikan respon, hal ini terjadi di karenakan tidak ada evalusai terhadap perusahaan oleh dinas.  

 

 



D. Responsivitas 

 

No. Informan Deskripsi Wawancara Kategori Inti 

1 Drs. Pamuji AR, MM 

Sekertaris Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandar Lampung 

 

 “Pembinaan yang perlu dilakukan Dinas Tenaga 

Kerja adalah pembinaan yang bersifat teknis yaitu 

penggunaan peralatan dan keamanan dalam 

bekerja, contohnya menggunakan masker, sepatu 

bot dan helm karena pada hal teknis itu dapat 

memperkecil resiko cidera para pekerja.” 

“Untuk secara umum seharusnya semua pekerja 

termasuk buruh, tetapi di setiap perusahaan 

mempunyai panitia yang disebut P2K3 minimal 6 

orang yang beranggotakan ketua, sekertaris, dan 

anggota pembinaa. Pembinaan itu sendiri sudah 

kami masukan SOPnya lebih jauh tentang SOP, 

Empat faktor yang dapat dijadikan dasar dalam 

penentuan format penyusunan SOP yang akan 

dipakai oleh suatu organisasi adalah, berapa 

banyak keputusan yang akan dibuat dalam suatu 

prosedur, berapa banyak langkah dan sub langkah 

yang diperlukan dalam suatu prosedur, siapa yang 

dijadikan target sebagai pelaksana SOP; dan apa 

tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan SOP 

ini.” 

“Inovasi yang dilakukan tentunya sesuai dengan 

perkembangan jaman dan perkembangan teknologi 

yang semakin maju.” 

“Untuk sementara ini Didalam Dinas tenaga kerja 

pelayanan masyarakat selain pembinaan 

keselamatan dan kesehatan kerja program untuk 

- Perlu adanya pembinaan 

teknis 

- Pembinaan dilakukan 

dengan koperatif kepada 

panitia P2K3 

- Inovasi sesuai dengan 

kemajuan zaman 

- Belum ada program lain 



mengurangi angka kecelakaan kerja tidak ada.” 

2 Rudolf M. Aritonang, SH 

Kepala Bidang Pengawasan Dinas 

Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 

 

 “Pembinaannya secara sosialisasi dan ada 

koordinasi antara pihak perusahaan dengan Dinas 

Tenaga Kerjakhususnya dalam hal hal teknis 

keselamatan kerja seperti peralatan keselamatan 

dan disiplin dalam menggunakan peralatan 

keselamatan contoh paling simpelnya helem dalam 

pekerjaan konstruksi.” 

“Seharusnya semua, tetapi disetiap perusahaan 

memiliki panitia khusus untuk diadakan pembinaan 

setiap perusahaan minimal 6 orang yang dibina dan 

panitia itu disebut P2K3 yang beranggotakan 

ketua, sekertaris, dan anggota. Jika perusahaan 

setiap defisi harus ada wakilnya, kalau tentang 

agenda kami sudah buatkan SOPnya dan Format 

terbaik SOP adalah format yang sederhana dan 

dapat menyampaikan informasi yang dibutuhkan 

secara tepat serta memfasilitasi implementasi SOP 

secara konsisten sesuai dengan tujuan penyusunan 

SOP.” 

“Sesuai dengan perkembangan jaman dan dilihat 

dari seberapa besar resiko berbahaya kerjanya.” 

“Saat ini belum ada kami baru menggunakan 

sosialisasi sebagai solusi dan terbukti sampai saat 

ini belum ada keluhan apa apa dari masyarakat.” 

- Pembinaannya secara 

sosialisasi dan ada 

koordinasi antara pihak 

perusahaan dengan Dinas 

- Disetiap perusahaan 

memiliki panitia khusus 

untuk diadakan 

pembinaan 

- Sesuai dengan 

perkembangan jaman 

- Belum ada kegiatan lain 

3 TARMUDI, S.Sos 

 

Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

“Pembinaan yang diperlukan bukan hanya pada teori 

saja tapi perlu dimasukkan hal hal yang technical hal 

ini perlu agar pekerja terhindar dari kecelakaan kerja.” 

“Semua, tetapi disetiap perusahaan memiliki panitia 

khusus, minimal 6 orang yang beranggotakan ketua, 

- Harus ada pembinaan 

secara teknis 

- Ada panita tersendiri 

dalam perusahaan 

- Sesuai dengan 



sekertaris, dan anggota pembinaa.” 

“Inovasi disesuaikan dengan perkembangan teknologi 

saat ini tentunya.” 

“Untuk saat ini beluma ada selain sosialisasi mungkin 

kedepannya akan ditambahkan .” 

perkembangan zaman 

- Belum ada selain 

sosialisasi 

4 Bpk Yani Lamoel SH 

Manager Oprasional Perusahaan Swasta 

( PT. Prabu Tirta Lestari) 

“Ada, dinas tenaga kerja langsung datang dan 

mengawasi , meninjau dan memberikan masukan 

kepada perusahaan.”  

“Sistem pengawasannya sangat baik dari mulai 

melakukan tinjauan lapangan langsung, kmomunikasi 

dari pihak perusahaan kepada pihak dinas yang cukup 

rutin membuat sistem pengawasan berjalan dengan 

lancar dan baik.” 

- Dinas tenaga kerja 

langsung datang dan 

mengawasi , meninjau 

dan memberikan masukan 

kepada perusahaan 

- Sistem pengawasan dinas 

baik 

5 

 

 

 

Bpk Rudi sanjaya 

Hal serupa juga diungkapkan oleh 

Manager Oprasional Perusahaan Swasta  

(PT.Timur Jaya) 

“Ada, tetapi di perusahaan kami tidak ada proyek jadi 

pengawasan dilakukan untuk meningkatkan 

keselamatan akan mesin mesin yang dipakai di 

perusahaan.”  

“Sistemnya datang langsung, memberikan arahan, 

komunikasi baik.” 

- Ada pembinaan yang 

dilakukan oleh dinas 

- Sistemnya datang 

langsung, memberikan 

arahan 

6 Bpk Sumanto 

buruh PT. Prabu Tirta Lestari 

“Pembinaannya dengan turun lapanagan 

dan langsung memberikan himabauan pada 

buruh, himbauannya biasanya tentang 

pengguaan peralatan dan pakaian 

penunjang.” 

“Pembinaannya biasanya satu bulan 

sekali.” 

 

- Ada pembinaan yang 

dilakukan 

- Pembinaan yang 

dilakukan turun lapang 

dan secara langsung 

- Pembinaannya diadakan 

satu bulan sekali 



 

7 Bpk Jumanto  

Mandor PT. Prabu Tirta Lestari 

“Setiap pekerja pembinaanya berbeda beda 

seperti saya seorang mandor pembinaan 

yang di berikan berupa teknik-tekhnik 

pengawasan buruh dan penanggulangan 

apabila terjadi kecelakaan kerja.” 

“Tiap bulan dilakukan pembinaan.” 

- Pembinaan nya ada 

seperti pembinaan 

terhadap teknik 

pengawasan 

- Tiap bualan dilakukan 

pengawasan 

8 Bpk Rian  

Teknisi PT. Prabu Tirta Lestari 

 

“Pembinaan yang di berikan pada teknisi 

biasanya tentang keselamatan pengguaan 

mesin dan hal-hal yang perlu dilakukan bila 

terjadi kerusakan mesin.”  

 

“Tiap dua bulan sekali orang dari dinas 

memberikan arahan.”  

- Ada pembinanan  

- Pembinaan tentang 

keselamatan dan 

kesehatan kerja 

- Dua bulan sekali selalu 

datang menberikan 

pembinaan dan arahan 

9 Bpk Sulis  

Buruh PT.Timur Jaya 

“Pembinaan yang di berikan kepada saya 

itu arahan tentang pentingnya alat alat 

keselamatan kerja seperti masker, sarung 

tangan, sepatu, dan pakaian pelindung.”   

 

“Satu bulan dilakukan satu kali 

- Ada pembinaan seperti 

arahan penggunaan alat-

alat. 

- Pembinaan tentang 

keselamatan dan 



pembinaan.”   perlindungan  

- Pembinaan dilakukan 1 

bulan sekali 

10 Bpk Bily 

 Mandor PT.Timur Jaya 

 

“Pembinaan yang diberikan itu berupa 

pengarahan pengawasan kepada buruh agar 

tidak terjadi kecelakaan kerja.” 

 

“Pembinaannya setiap bulan.” 

 

- Ada pembinaan tentang 

pengarahan keselamatan 

dan kesehatan kerja 

- Pembinaan satu bulan 

sekali 

11 Bpk Junaidi  

Kepala Pabrik PT.Timur Jaya 

 

“Pembinaannya itu berupa arahan dan 

himbuan untuk mengurangi kecelakaan 

kerja khususnya untuk Kepala Pabrik 

sebagai penanggung jawab.” 

 

“Untuk kepal pabrik setiap tiga bulan sekali 

orang dari dinas datang.”  

- Ada pembinaan seperti 

arahan dan himbauan 

keselamatan dan 

kesehatan kerja  

- 3 bulan sekali melakukan 

pengawasan  

Kesimpulan : input atau tujuan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam hal responsivitas adalah: Pengetahuan akan 

kebutuhan masyarakat, melakukan penyusunan agenda, dan adanya inovasi pengembangan program dan output atau hasilnya adalah 

kurangnya pengetahuan kebutuhan masyarakat, telah melakukan agenda kegiatan dalam bentuk SOP dan Tidak adanya inovasi dalam 

Pengembangan program-program pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dalam hal pemberian pembinaan keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

 

E. Responsibilitas 



No. Informan Deskripsi Wawancara Kategori Inti 

1 Drs. Pamuji AR, MM 

Sekertaris Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandar Lampung 

 

 “Tentu saja ada Semua kegiatan dinas memakai Sop 

yang disusun berdasarkan prinsip penyusunan, 

karena itu bentuk tanggung jawab kami kepada 

masyarakat.”” 

 

- Dinas menggunakan SOP  

- Dinas menjalankan SOP 

2 Rudolf M. Aritonang, SH 

Kepala Bidang Pengawasan Dinas 

Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 

 

 “Ya, Tentu saja dalam penyusunan kegitan kami 

menggunakan SOP karena hal itu sebagai bentuk 

tanggung jawab kami dan tidak sembarangan 

karena SOP memiliki prinsip penyusunan maupun 

pelaksanaan.” 

“Kami menjalankan” 

- Dinas menggunakan SOP  

- Dinas menjalankan SOP 

3 TARMUDI, S.Sos 

 

Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

“Ada, SOP adalah bentuk tanggung jawab dinas 

karena itu setiap kegiatan kami pasti buatkan 

SOPnya selain itu pelaksanaan SOP juga harus 

sesuai dengan prinsip pelaksannan” 

“Tentu saja” 

- Dinas menggunakan SOP  

- Dinas menjalankan SOP 

Kesimpulan : input atau tujuan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam hal responsibilitas adalah melaksanakan 

kegiatan birokrasi publik sesuai dengan prinsip–prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi baik yang eksplisit 

maupun implisit dan output atau hasilnya adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar lampung telah melaksanakan kegiatan birokrasi 

publik sesuai dengan prinsip–prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi baik dalam hal pembinaan kesehatan dan 

keselamatan kerja. 

 

 

 



F. Akuntabilitas 

No. Informan Deskripsi Wawancara Kategori Inti 

1 Drs. Pamuji AR, MM 

Sekertaris Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandar Lampung 

 

 “Tanggung jawab yang dilakukan adalah untuk 

mensejahterakan dan membuat laporan – laporan 

dan mengevaluasi guna untuk menjamin kesehatan 

dan keselamatan kerja terhadap para pekerja.” 

“Bentuk laporan adalah berupa laporan hasil dan 

berbentuk tulisan kemudian di sahkan oleh pihak 

yang berwenang.”  

- Ada tanggung jawab oleh 

dinas 

- Bentuk laporan adalah 

berupa laporan hasil dan 

berbentuk tulisan 

2 Rudolf M. Aritonang, SH 

Kepala Bidang Pengawasan Dinas 

Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 

 

 “Tanggung jawabnya adalah mengevaluasi, 

pengkajian dan membuat laporan untuk menjamin 

kesejahteraan para pekerja.” 

“Bentuk laporan hasilnya adalah tertulis yaitu 

laporan hasil. satu bulan, satu semester, dan satu 

tahun. Nota pemeriksaan. Pada saat melakukan 

pemeriksaan.” 

- Tanggung jawabnya 

adalah mengevaluasi, 

pengkajian dan membuat 

laporan 

- Bentuk laporan hasilnya 

adalah tertulis 

3 TARMUDI, S.Sos 

 

Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

“Tanggung jawab yang diberikan tentu saja pelaporan 

akuntabilitas kerja yang di susun dari rencana kerja 

sebelumnya.” 

“Bentuk laporannya seperti karya ilmiah dan sering 

disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP).” 

- Tanggung jawabnya 

adalah pelaporan 

akuntabilitas kerja 

- Bentuk laporannya adalah 

Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) 

Kesimpulan : input atau tujuan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam  hal Akuntabilitas  adalah Tanggung jawab 

kebijakan kepada masyarakat dalam  melakukan pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Kota Bandar Lampung melalui  

LAKIP dan output atau hasilnya adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar lampung telah melaksakan kebijakan sesuai dengan 

rencana pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Kota Bandar Lampung dengan target persentase 90% dan realisasi 80% 

dengan persentase pencapaian 89%. 

 



Fokus II. Kendala–kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam melakukan pembinaan keselamatan dan 

kesehatan kerja di Kota Bandar  Lampung. 

 

A. Internal 

 

No. Informan Deskripsi Wawancara Kategori Inti 

1 Drs. Pamuji AR, MM 

Sekertaris Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandar Lampung 

 

Kendala internal yang paling urgen saat ini, masih 

terbatasnya sumber daya manusia di Dinas tenaga Kerja jika 

dibandingan dengan perusahaan yang harus kami awasi 

lumayan yang cukup banyak. 

 

- Masih terbatasnya 

sumber daya manusia di 

Dinas tenaga Kerja 

2 Rudolf M. Aritonang, SH 

Kepala Bidang Pengawasan Dinas 

Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 

 

Untuk saat ini sumber daya manusia yang terbatas yang 

menjadi permasalahan karena dengan jumlah perusahaan 

yang semakin bertambah banyak sehingga upaya pengawasan 

menjadi tidak seimbang 

 

- Masih terbatasnya 

sumber daya manusia di 

Dinas tenaga Kerja 

3 TARMUDI, S.Sos 

 

Seksi Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja 

“Dinas saat ini masih butuh SDM terutama untuk bidang 

pengawasan mungkin itu masalah utama kami saat ini.” 

- Masih terbatasnya 

sumber daya manusia di 

Dinas tenaga Kerja 

Kesimpulan : kendala dari dalam organisasi atau yang terlibat langsung dalam keselamatan dan kesehatan kerja oleh Dinas Tenaga Kerja 

Kota Bandar Lampung adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM). Masih terbatasnya sumber daya manusia di Dinas tenaga Kerja 

menjadi permasalahan karena dengan jumlah perusahaan yang semakin bertambah dan dapat berdampak pada produktivitas Dinas 

Tenaga Kerja Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Eksternal 

 

No. Informan Deskripsi Wawancara Kategori Inti 

1 Drs. Pamuji AR, MM 

Sekertaris Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandar Lampung 

 

“Kendala eksternal adalah belum siapnya 

perusahaan jika Dinas tenaga Kerja ingin 

melakukan pengawasan dan itu membuang waktu 

untuk melakukan pengawasan tersebut.”  

- Belum siapnya 

perusahaan untuk 

diawasi 

2 Rudolf M. Aritonang, SH 

Kepala Bidang Pengawasan Dinas 

Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 

 

“Dari pihak perusahaan masih ada banyak alasan 

untuk tidak mau diawasai tentu ini menjadi kendala 

bagi kami bahkan ada yang berusaha untuk 

menyuap petugas agar tidak di awasi.” 

 

- Belum siapnya 

perusahaan untuk 

diawasi 

3 TARMUDI, S.Sos 

Seksi Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja 

“Mungkin dari pihak perusahaan, banyak dari 

mereka masih enggan untuk berkodinasi dengan 

dinas.” 

 

- Belum siapnya 

perusahaan untuk 

diawasi 

Kesimpulan : kendala yang berasal dari luar Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung adalah Banyak perusahaan yang 

enggan untuk berkodinasi dan di awasi oleh dinas. 

 

 



 

 





















 


