
 

 

SIMPEL K3 (Sistem Pelayanan K3) 

Sistem Pelayanan Berbasis Aplikasi Website Online dan Terintegrasi 

 

 

 

 

 

UPT K2 (Keselamatan Kerja) Surabaya merupakan unit pelaksana teknis Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur,  bertugas memfasilitasi pelayanan dalam bidang 

keselamatan kerja yang menyelenggarakan upaya pembinaan terhadap tenaga kerja dan 

masyarakat, serta pelayanan laboratorium kesehatan dan laboratorium Pengujian lingkungan. 

Peran UPT K2 sebagai pusat pengujian, pemeriksaan, penelitian dan pelatihan di bidang 

higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Pada saat ini UPT K2 telah memiliki 

fasilitas yang memadai untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. 

Adapun visi dari UPT K2 yakni Terwujudnya pelayanan, rujukan, pengembangan di bidang 

Hiperkes dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup. Ditunjang dengan misi mewujudkan 

lingkungan kerja yang aman, nyaman dan selamat; mewujudkan tenaga kerja yang sehat dan 

produktif; mewujudkan laboratorium yang berkualitas dan terpercaya; mendukung 

terwujudnya lingkungan hidup yang ramah; mewujudkan kemitraan yang harmonis; 

mewujudkan sistem informasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja. 

 

  



 

 

 

Minimnya jumlah laboratorium pengujian di bidang Higiene Perusahaan dan 

Keselamatan Kerja serta  kualitas lingkungan khususnya udara tidak sebanding dengan jumlah 

industri yang ada. Kesenjangan jumlah laboratorium masih belum cukup untuk memenuhi 

kebutuhan pengujian kualitas udara. Adanya perbedaan permintaan dan ketersediaan 

layanan pengujian kualitas udara akan berpengaruh terhadap kecepatan dan ketersediaan 

pelayanan. 

Pada saat ini UPT K2 telah memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan tugas 

pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. Meskipun demikian, kapasitas yang ada saat 

ini masih memiliki potensi yang besar untuk bisa dikembangkan, mengingat masih banyaknya 

pelaku industri yang belum mengenal dan belum menggunakan layanan UPT K2. Selain itu, 

masih banyak pula persyaratan perindustrian dan ketenagakerjaan yang terkait dengan 

lingkup kegiatan UPT K2 yang belum sepenuhnya di perhatikan dan ditaati oleh para pelaku 

industri. Di lain pihak, untuk melayani pasar dan permintaan layanan yang lebih besar lagi, UPT 

K2 harus memacu diri untuk menjadi lebih maju dan berpengalaman, serta mengikuti 

perkembangan teknologi 4.0. UPT K2 juga harus mempelajari, menjajagi, dan mulai 

memanfaatkan teknologi informasi untuk menyempurnakan berbagai aspek kinerjanya. 

 

 

Mengatasi problematika yang ada, UPT K2 menghadirkan inovasi SIMPEL K3 (Sistem 

Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ) menawarkan perubahan layanan dari metode 

konvensional menjadi metode interaktif melalui sistem pelayanan berbasis aplikasi website 

yang online dan terintegrasi. Sehingga respon pelayanan pengujian dapat langsung 

ditindaklanjuti oleh personil pelayanan dan lebih sistematis. 

Inovasi ini merupakan Sistem Pelayanan Berbasis Aplikasi Website dalam rangka 

meningkatkan manajemen pelayanan dapat lebih baik dan efisien kepada perusahaan 

pengguna jasa pengujian. Adanya sistem informasi yang tepat dan akurat dapat mengurangi 

terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih 

efisien dan kecepatan operasional instansi. Penerapan K3 dan permasalahan lingkungan saat 

ini menjadi nilai penting bagi perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja 

karyawan dan masyarakat di sekitar industri. Penerapan K3 juga menjadi tuntutan konsumen 

terutama bagi perusahaan yang berstandart internasional dan atau perusahaan yang 

melakukan eksport. Menghadapi permasalah tersebut UPT K2 Surabaya telah memberikan 

pelayanan terkait pengujian Hiperkes di lingkungan kerja dan kualitas udara di lingkungan , 

pemeriksaan kesehatan kerja dan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan K3 agar 

perusahaan mempunyai data K3 dan lingkungan untuk pemenuhan dokumen SMK3, dokumen 

AMDAL, sertifikat kompetensi/pelatihan serta pengujian K3 dalam upaya pencegahan 

kecelakaan kerja serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam mengembangkan 

usahanya. 



 

 

Hal ini sesuai dengan regulasi yang ada pada UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan 

publik, sangat memperhatikan kecepatan pelayanan yang akurat, transparan dan akuntabel. 

Laboratorium UPT K2 Surabaya sebagai salah satu laboratorium pengujian yang telah 

terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) LP-332 dan mendapatkan Persetujuan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Laboratorium Lingkungan yang 

tertuang pada Surat Registrasi Laboratorium Lingkungan no: 00166/LPJ/LABLING-

1/LRK/KLHK membuat inovasi pelayanan publik berbasis website yaitu SIMPEL K3 bertujuan 

untuk dapat melayani dengan cepat, tepat dan transparan secara mandiri serta untuk 

mengedukasi masyarakat industri untuk memahami regulasi yang terkait kewajiban 

perusahaan untuk memonitoring lingkungan kerja dan lingkungan sekitarnya sebagai dampak 

dari proses industri yang berlangsung. 

 

 

 

Adapun langkah – langkah strategis dalam pelaksanaan inovasi SIMPEL K3 (Sistem 

Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yakni sebagai berikut: 

1. Meninjau ulang dan menindaklanjuti website www.simpelk3.com untuk disesuaikan 

dengan inovasi pelayanan “SIMPEL K3”. Website tersebut akan dikelola oleh tim teknis 

website sehingga pengguna layanan dapat berinteraksi secara langsung dan informasi 

yang ditampilkan lebih update. 

2. Melatih personil untuk mengembangkan layanan antara lain pengelola website, pelayanan 

konsumen sehingga diharapkan dapat memberikan informasi dan respon kepada 

pengguna layanan dengan tepat dan cepat. 

3. Sosialisasi dan Pengembangan Pasar dilakukan kepada masyarakat industri dan pengguna 

layanan lainnya yang berpotensi menggunakan layanan UPT K3 Surabaya. Sosialisasi 

dapat disampaikan dalam kegiatan temu pelanggan secara langsung maupun melalui 

workshop seminar. Media pemasaran yang digunakan lainnya melalui brosur, leaflet, 

kalender, buku profil dan lain-lain. 

4. Jejaring Kemitraan, dalam rangka memperluas pasar pelayanan dan penjaminan mutu 

layanan dengan instansi pemerintah, Perusahaan Jasa K3, perguruan tinggi, dan 

perusahaan yang berhubungan dengan status lingkungan hidup, perubahan peraturan 

menurut perkembangan teknologi dan informasi, perkembangan laboratorium K3, 

menyediakan fasilitas penelitian bagi akademisi dan menjalin keterikatan dengan 

perusahaan. 

Sumber daya yang dibutuhkan dalam membangun inovasi pelayanan berbasis website 

ini antara lain: 

a. Biaya, sumber biaya berasal dari anggaran pemerintah. Karena sistem layanan ini berbasis 

teknologi informasi maka dibutuhkan anggaran untuk mengembangkan dan mengelola 

sistem tersebut. 

b. Dukungan peraturan dari pemerintah/instansi daerah. Dalam peraturan pemerintah telah 

tertuang kewajiban bagi industry untuk melakukan pemantauan kualitas udara baik 



 

 

ambien, emisi maupun lingkungan kerja sebagai dampak dari berlangsungya proses 

industry. Pemantuan kualitas udara tersebut minimal dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. 

c. Ketersediaan SDM. Karena layanan ini berbasis teknologi informasi maka dibutuhkan 

sumber daya manusia yang cakap dan kompeten dibidangnya baik dalam segi 

pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan website. Ketersediaan SDM ini meliputi 

kualitas dan kuantitas, sehingga perlu dukungan penambahan personil dan pelatihan 

teknis yang mendukung. 

d. Perangkat IT. Perangkat IT yang tersedia saat ini tidak mencukupi dalam memenuhi 

kebutuhan lalu lintas akses website yang akan dikembangkan oleh karena itu diperlukan 

peningkatan baik secara perangkat lunak dan perangkat keras. 

Untuk menjamin keberlanjutan layanan ini, yang perlu dilakukan sebagai berikut: 

1. Kebijakan pejabat berwenang dalam mendukung program, mengalokasikan sumber daya 

baik sumber daya manusia maupun anggaran, dan menyebarluaskan serta mereplikasi 

inovasi ini kepada instansi yang membutuhkan. 

2. Komitmen seluruh petugas pelayanan dalam penyelenggaraan pelaksanaan inovasi 

pelayanan. 

3. Pengembangan kerjasama dengan masyarakat industri, Perusahaan Jasa K3 (PJK3), 

akademisi dan pemangku kepentingan yang lain. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Melalui strategi pelayanan secara website dikemas dalam ”SIMPEL K3” masyarakat 

industri dapat memperoleh pelayanan pengujian dan informasi secara langsung dan 

transparan sesuai dengan peraturan terkait. Dari layanan ini diperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

1. Proses pelayanan lebih efektif dan efisien karena inovasi ini menggunakan layanan satu 

pintu sehingga respon pelayanan lebih cepat. 

2. Mempermudah pengguna layanan mendapatkan informasi, menyampaikan masukan 

dan keluhan (voice of customer) serta konsultasi pelayanan. 

3. Pengguna layanan dapat menentukan sendiri layanan yang diinginkan sehingga dapat 

mengakomodir kebutuhan perusahaan di bidang K3. 

4. Pengguna layanan dapat mengetahui dan memantau perkembangan pelayanan yang 

diberikan. 

Selain itu inovasi SIMPEL K3 mampu menjadi TOP 30 dalam Kompetisi Inovasi 

Pelayananan Publik tahun 2021 

 

 

Upaya untuk menjaga kualitas pelayanan, memantau kemajuan dan mengevaluasi 

kegiatan inovasi: 

1. Monitoring Kinerja Sistem 

2. Evaluasi Kinerja 

3. Audit Internal dan Eksternal 

4. Umpan Balik Pelanggan 

Evaluasi yang dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut: 

a. Monitoring Kinerja Sistem dan Evaluasi Kinerja, sedini mungkin khususnya saat 

berhubungan langsung dengan pengguna jasa 

b. Audit Internal dan eksternal: sesuai ketentuan yang berlaku 

c. Umpan Balik Pelanggan: kuesioner kepuasan pelanggan, saat berhubungan langsung 

dengan pengguna jasa 

Adapun hasil dari evaluasi dan monitoring yang dilakukan yakni sebagai berikut: 

a. Monitoring Kinerja Sistem dan Evaluasi Kinerja, memastikan kinerja telah sesuai 

dengan SOP 

b. Audit Internal dan eksternal: kinerja secara keseluruhan apakah sesuai dengan standar 

pelayanan , regulasi, praktek yang telah dijalankan 

c. Umpan Balik Pelanggan: formulir kepuasan pelanggan dan tindakan perbaikan 

berkelanjutan 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan dan detail teknis inovasi ini sila hubungi : 

UPT Keselamatan Kerja (K2) Surabaya  

Jl. Dukuh Menanggal Sel. No.124-126, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa 

Timur 60234  

No. Telfon: (031) 8280254 

https://k3.disnakertrans.jatimprov.go.id/ 


