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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan 

Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat 

ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan 

kondisi nyata di masing- masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan 

prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, 

proporsional, efektif, dan efisien. 

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah 

Daerah Kabupaten Jeneponto menyusun dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 – 2023 

sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi,  Kabupaten Jeneponto menyusun Renstra sebagai 

upaya penjabaran RPMJD dalam ruang lingkup tugas pokok dan 

fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai Institusi yang 

membawahi kegiatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  di Kabupaten 

Jeneponto. 

Paradigma perencanaan pembangunan dewasa ini menghendaki 

agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, 

demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top-down process. Ini 

bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi 

kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, 

dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga 

kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu 

diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses 

pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk 
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memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal 

bagi implementasinya. 

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra 

merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja 

instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah 

merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan 

sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan 

lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam 

tatanan sistem manajemen nasional. 

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan 

strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang 

ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) 

tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang 

ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, 

tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi 

kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi 

perkembangan masa depan. 

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Jeneponto mengandung nilai yang urgen dan stategis karena sangat 

bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, yaitu: 

a. Diperlukan untuk mengantisipasi dampak globalisasi 

Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era 

globalisasi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penyediaan 

pelayanan dasar (basic service) yang lebih prima bagi masyarakat, 

perlunya pengembangan sektor unggulan (core competences) 

daerah, semakin menipisnya sumber daya, serta semakin 

beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Hal 

inilah yang mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

untuk melakukan perubahan mendasar. Dengan tersedianya 

perencanaan strategis, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
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dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya 

reaktif terhadap perubahan yang terjadi. 

b. Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan 

Perencanaan strategis akan menuntun diagnosa organisasi 

terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. 

Dengan perencanaan Strategis, Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi dapat membangun strateginya sebagai bagian 

penting organisasi berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya 

difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

c. Berorientasi pada masa depan 

Perencanaan Strategis memungkinkan Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan 

kegiatan di masa mendatang. Perencanaan strategis memerlukan 

pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian 

menyiapkan analisis atas berbagai alternatif dan implikasi yang 

dapat diarahkan pada masa mendatang. 

d.  Adaptif 

Fleksibilitas merupakan kriteria yang sangat penting dalam 

perencanaan strategis walaupun pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan jangka menengah  Penyesuaian terhadap 

perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk 

memamfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator 

kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus 

utama dalam perencanaan strategis. 

e. Pelayanan Prima (Service Excelence) 

Dalam era globalisasi ini, pelayanan kepada masyarakat dan 

pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) merupakan hal 

yang utama untuk diperhatikan. Disamping itu, dalam era 

keterbukaan masyarakat menuntut instansi pemerintah dan 

aparat untuk memberikan pelayanan yang prima.  



  
 
 
 

 Renstra Disnakertrans 2018 -2023     4 
 

Kepuasan pelanggang dan stakeholder merupakan faktor 

penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk tetap dapat 

diterima. Untuk itu pola-pola pelayanan yang perlu 

diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan 

dan stakeholder. 

f. Penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good 

governance) dan Pemerintah yang bersih (clean goverment) 

Guna mewujudkan good governance perencanaan strategis 

harus mengendepankan prinsip-prinsip kepemerintahan yang 

baik. Paling tidak, ada tiga prinsip yang harus selalu diperhatikan 

yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Implementasi 

perencanaan strategis harus dilakukan secara transparan, 

partisipatif dan akuntabel baik dalam proses pengambilan 

keputusan yang teratur maupun dalam penentuan keberhasilan 

pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, aparat harus memiliki 

etika moral yang baik, misalnya dengan menghindari praktek-

praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Ada 24 (dua puluh empat) landasan hukum utama yang 

mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra 

SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya dan 

perencanaan pada umumnya, yaitu : 

 1. Undang-Undang  Nomor  29  tahun  1959  tentang  

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar 

Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

RI Nomor : 1822); 

 2. Undang – Undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan 

berlakunya Undang - Undang Pengawasan Perburuan tahun 1948 

Nomor  23  dan Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia; 

 



  
 
 
 

 Renstra Disnakertrans 2018 -2023     5 
 

 3. Undang – Undang No. 01 tahun 1970 tentang keselamatan dan 

kesehatan kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1970 Nomor 01 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2918);  

 4. Undang – Undang No. 07  tahun 1981 tentang wajib lapor 

ketenagakerjaan  diperubahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 1981 Nomor  39  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor  3201); 

 5. Undang – Undang No. 03 tahun  1992 tentang Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun1992  

Nomor 14  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3468); 

 6. Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; 

 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (LNRI 2003 No. 7 TLNRI No. 4286); 

 8. Undang-Undang  Nomor 1  Tahun 2004  tentang  

Perbendaharaan Negara (LNRI 2004 No. 5 TLNRI No. 4081); 

 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (LNRI 2004 Nomor 53, Tambahan 

LNRI Nomor : 4398); 

 10. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  

Pelaksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (LNRI 

2004 No. 66 TLNRI No. 4400); 

 11. Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   Tentang   Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan 

Nasional; 

 12. Undang  –  Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  

Pemerintahan Daerah; 

 13. Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun 2005  tentang  

Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI 2005 No. 140 TLNRI No. 

4578); 
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 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota; 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (LNRI Thaun 2007 Nomor : 89, Tambahan LNRI 

Tahun 2007 Nomor : 4741); 

 16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

 17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2007; 

 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 

tentang Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah  

(RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151); 

 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten 

Jeneponto; 

 20. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jeneponto  Nomor  4  Tahun  2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 

Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten 

Jeneponto Tahun 2008 Nomor 190); 

 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246); 

 22. Peraturan  Bupati  Jeneponto  Nomor  36 Tahun  2016  tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto; 

 



  
 
 
 

 Renstra Disnakertrans 2018 -2023     7 
 

 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor. 14 Tahun 2018 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019; 

 24. Peraturan  Bupati  Kabupaten  Jeneponto  Nomor  46 Tahun  

2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2018; 

 

1.3   Maksud Dan Tujuan 

Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

merupakan program dan  kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan 

untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang akan dilaksanakan 

berdasarkan ketepatan strategi dengan memanfaatkan seluruh faktor-

faktor kunci keberhasilan organisasi ( Criticaal Succes Factors ), dan  

dijadikan acuan dalam pentusunan laporan Akuntabilitas Kinerja 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto.  

1. Maksud 

Penyusunan Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigtasi  Kabupaten Jeneponto adalah menetapkan program 

kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan 

fungsi setiap bidang yang dibandingi oleh Aparatur yang 

dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan Instansi 

terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan Dunia Usaha 

dan Masyarakat agar terwujud keberhasilan pelaksanaan  secara 

sinergis. 

2. Tujuan 

a. Menetapkan  visi dan misi sebagai cita-cita masa depan yang 

ingin diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. 

b. Menetapkan  strategi dan arah pembangunan jangka menengah  

Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 sebagai landasan 

pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi. 
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c. Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penyebaran visi dan 

misi yang merupakan keadaan yang ingin dicapai dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. 

d. Menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai Rencana 

Aksi ( Action Plan ) dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi 

dan misi. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penyusunan Restra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah 

disusun berdasarkan Kepres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah yang berdasarkan pada prinsip good governance ( 

Pemerintah yang bersih ) yang mengacu kepada visi dan misi 

Kabupaten Jeneponto yang tertuang dalam rencana pembangunan 

jangka menengah RPJMD Kabupaten Jeneponto. 

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                   

Tahun 2018-2023 terdiri atas tujuh bab dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I.     PENDAHULUAN 

Pada Bab ini diuraikan Latar Belakang Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto, Landasan 

Hukum, Maksud dan Tujuan dan sistematika penulisan. 

  BAB II.   GAMBARAN  PELAYANAN  SKPD 

Pada Bab II diuraikan tugas, fungsi dan struktur 

organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Jeneponto, sumber daya, kinerja pelayanan dan 

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto. 

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN 

FUNGSI 

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan 

fungsi pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
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Kabupaten Jeneponto. diuraikan pada bab ini dikaitkan 

dengan telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil 

Bupati Terpilih dan Penetuan Isu-isu Strategis. 

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN      

KEBIJAKAN 

Pada Bab ini diuraikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Jeneponto. 

BAB V. RENCANA PROGRAM  DAN KEGIATAN, INDIKATOR 

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN 

INDIKATIF. 

Pada bab  ini  diuraikan  Isi  Rancangan  Program dan 

Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan 

Pendanaan Indikatif  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Jeneponto. 

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA 

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

Pada bab ini diuraikan Indikator Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto yang mengacu 

pada tujuan dan sasaran RPJMD. 

BAB VII. PENUTUP 

Pada Bab Penutup diuraikan  kesimpulan  dan  saran  

yang diambil dalam rangka penyempurnaan penyusunan 

dokumen perencanaan  berikutnya. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN 

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

 

 2.1   Tugas Dan Fungsi 

     
1. KEPALA DINAS 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pejabat Eselon 

II-b mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah dibidang tenaga kerja dan 

transmigrasi. 

Tugas Pokok Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Menyusun kebijakan, rencana kegiatan/perencanaan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

b. Merumuskan perencanaan kerja sesuai Renstra Dinas dan 

mempelajari peraturan perundang – undangan dan ketentuan 

lainnya yang relevan untuk menunjang pelaksanaan tugas. 

c. Mengordinasikan pelaksanaan Perencanaan dan kegiatan 

lingkup Dinas. 

d. Membina Kepala Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam 

melaksanakan tugasnya 

e. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar 

berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam 

lingkup Dinas. 

f. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan 

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas. 

g. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok 

organisasi agar senantiasa berjalan optimal. 
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h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar 

senantiasa sesuai dengan rencana dan target  yang ditetapkan. 

i. Melaporkan dan memberi saran kepada atasan terkait capaian 

pelaksanaan tugas pokok organisasi.  

j. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi. 

k. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang 

tenaga kerja dan transmigrasi. 

l. Membina, mengordinasikan dan melaksanakan perencanaan 

dan kegiatan dibidang pemberdayaan tenaga kerja. 

m. Mengordinasikan dan melaksanakan perencanaan dan 

kegiatan dibidang hubungan industri dan syrat kerja. 

n. Mengordinasikan dan melaksanakan perencanaan dan 

kegiatan dibidang pengawasan dan jamsos serta dibidang 

transmigrasi. 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 
2. Sekretariat Disnakertrans 

Sekretariat Disnakertrans mempunyai Tugas Pokok Yaitu 

Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh 

seorang Sekretaris, mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan 

dan koordinasi pelaksanaan Sub bagian umum dan kepegawaian, 

perencanaan, keuangan serta memberikan pelayanan administrasi 

dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigarsi berdasarkan pedoman yang 

berlaku untuk kelancaran tugas. 
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Tugas Pokok Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

dapat rinci sebagai berikut : 

a) Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

b) Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas 

yang merata. 

c) Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan 

kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya. 

d) Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan 

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup 

sekretariat. 

e) Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan 

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup 

sekretariat. 

f) Mengordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan 

dan kegiatan dalam lingkup sekretariat. 

g) Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait 

pelaksanaan tugas. 

h) Merencakan, mengordinasika, menggerakkan dan 

mengendalikan serta menetapkan kebijakan dibidang umum 

dan kepegawaian, perencanaan serta keuangan. 

i) Mengelola dan mengordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis 

dan administrative kepada seluruh satuan organisasi dalam 

lingkup dinas. 

j) Mengelola dan mengordinasikan pelaksanaan urusan umum 

dan kepegawaian. 

k) Mengelola dan mengordinasikan pelaksanaan urusan 

perencanaan. 

l) Mengelola dan mengordinasikan pelaksanaan urusan 

keuangan. 
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m) Mengelola dan mengordinasikan pelaksanaan urusan 

perlengkapan. 

n) Mengordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, 

DPA, LAKIP, RENSTRA dan RENJA dan/atau dokumen 

perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 

Sub Bagian Sekretariat Disnakertrans terdiri atas:  

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pejabat 

Eselon IV.a terdiri dari 1  (satu) orang mempunyai tugas 

pokok : 

a) Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan penyiapan bahan, menghubungkan 

industrialmpun mengelola dan melaksanakan 

administrasi, urusan ketatausahaan dinas meliputi 

pengelolaan urursan rumah tangga, , kearsipan, protokol, 

perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, 

kepegawaian dan tugas umum lainnya berdasarkan 

pedoman yang ada untuk kelancaran tugas. 

b) Tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dapat 

dirinci sebagai berikut: 

 Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

 Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta 

distribusi tugas yang merata. 

 Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar 

berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas 

dalam lingkup Subag. 
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 Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi 

agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas 

dalam lingkup Subag. 

 Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok 

organisasi agar berjalan sesuai rencana , tepat waktu, 

berkualitas dalam lingkup Subag. 

 Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga 

dan surat menyurat. 

 Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan. 

 Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran 

dan perjalanan dinas. 

 Mengelola dan melaksanakan urusan 

ketatalaksanaan. 

 Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan. 

 Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian. 

 Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya. 

 Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas. 

 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

 

2. Kepala Sub Bagian Program pejabat eselon IV.a terdiri 

dari 1 (satu) orang mempunyai tugas: 

 

a) Sub Bagian Program dipimpin oleh seseorang Kepala Sub 

Bagian Program mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan penyiapan bahan, menghubungkan 

industrialmpun, mengelola dan melaksanakan 

administrasi urusan perencanaan serta melakukan 

pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

perencanaan berdasarkan pedoman yang ada untuk 

kelancaran tugas. 
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b) Tugas pokok Sub bagian Program, dapat dirinci sebagai 

berikut: 

 Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional 

tahunan serta penganggaran dinas sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

 Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta 

distribusi tugas yang merata. 

 Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar 

berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas 

dalam lingkup Subag. 

 Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi 

agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas 

dalam lingkup Subag. 

 Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok 

organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, 

berkualitas dalam lingkup Subag. 

 Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan 

terkait pelaksanaan tugas. 

 Menghubungkan industrialmpun dan mempersiapkan 

bahan penyusunan laporan, daftar usulan kegiatan, 

dan daftar gaji serta melaksanakan penggajian. 

 Mengordinasikan pelaksanaan perencanaan dan 

kegiatan pelaporan dan keuangan dan pengendalian 

tugas pembantu pemegang kas. 

 Menginventarisir permasalahan-permasalahan 

pelaksanaan perencanaan kegiatan, proses 

administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan 

daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan 

RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA dan/atau 
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dokumen perencanaan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 Melakukan pengumpulan data realisasi capaian 

kinerja bulanan, perbendaharaan keuangan, dan 

melaksanakan verifikasi anggaran (tugas teknis). 

 Melakukan pengolahan data laporan capaian kinerja 

triwulan, semester, dan penyusunan rencana 

anggaran untuk periode lima tahunan dan tahunan 

(tugas teknis). 

 Melakukan pengolahan data LAKIP SKPD. 

 Melakukan pengolahan data revisi anggaran untuk 

kebutuhan rencana kerja tahunan SKPD dan 

pembukuan pelaporan keuangan. 

 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

 

3. Sub Bagian Keuangan Pejabat Eselon IV.a terdiri atas 1 

(satu) orang mempunyai tugas: 

 

a) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian Keuangan mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan penyiapan bahan, menghubungan 

industrailmpun, mengelola dan melaksanakan 

administrasi urursan perencanaan serta melakukan 

pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

perencanaan berdasarkan pedoman yang ada untuk 

kelancaran tugas. 

b) Tugas pokok Sub Bagian Keuangan, dapat dirinci sebagai 

berikut: 
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 Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional 

tahunan serta penganggaran Dinas sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

 Membagi tugas kepada bawahan agara tercipta 

distribusi tugas yang merata. 

 Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar 

berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas 

dalam lingkup Subag. 

 Memeriksa pelaksanaan tugas pokok organisasi agar 

berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas 

dalam lingkup Subag. 

 Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi 

agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas 

dalam lingkup Subag. 

 Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan 

terkait pelaksanaan tugas. 

 Menghubungkan industrialmpun dan mempersiapkan 

bahan penyusunan laporan, daftar usulan kegiatan, 

dan daftar gaji serta melaksanakan penggajian. 

 Mengordinasikan pelaksanaan perencanaan dan 

kegiatan, pelaporan dan keuangan, dan pengendalian 

tugas pembantu pemegang kas. 

 Menginventarisir permasalahan-permasalahan 

pelaksanaan perencanaan kegiatan, proses 

administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan 

daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan 

RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA dan/atau 

dokumen perencanaan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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 Melakukan pengumpulan data realisasi capaian 

kinerja bulanan, perbendaharaan keuangan, dan 

melaksanakan verifikasi anggaran (tugas teknis). 

 Melakukan pengolahan data laporan capaian kinerja 

triwulan, semester, dan penyusunan rencana 

anggaran untuk periode lima tahunan dan tahunan 

(tugas teknis). 

 Melakukan pengolahan data LAKIP SKPD. 

 Melakukan pengolahan data revisi anggaran untuk 

kebutuhan rencana kerja tahunan SKPD dan 

pembukuan pelaporan keuangan. 

 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

 

3. BIDANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA 

Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja Eselon III.b, 1 (satu) orang 

terdiri dari : 

a) Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja, mempunyai tugas 

memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, 

memberikan dukungan atas penyelenggaraan urursan 

pemerintahan daerah, membina, mengordinasikan dan 

melaksanakan perencanaan dan kegiatan dibidang 

penempatan dan perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas 

tenaga kerja, berdasarkan petunjuk yang ada untuk 

kelancaran tugas. 

b) Tugas pokok Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja, dapat dirinci 

sebagai berikut :  

 Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas.  



  
 
 
 

 Renstra Disnakertrans 2018 -2023     19 
 

 Membagi tugas kepada bawahan agara tercipta distribusi 

tugas yang merata. 

 Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan 

kebijakan, operasinalisasi dan pelaporannya. 

 Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar 

berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam 

lingkup Bidang. 

 Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar 

berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam 

lingkup Bidang. 

 Mengordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan 

perencanaan dan kegiatan dalam lingkup Bidang. 

 Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan 

terkait pelaksanaan tugas. 

 Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis dibidang 

penempatan dan perluasan kerja, pelatihan dan 

produktivitas tenaga kerja, penelitian dan pengembangan 

pemberdayaan tenaga kerja. 

 Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum dibidang penempatan dan perluasan kerja, 

pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penelitian dan 

pengembangan pemberdayaan tenaga kerja. 

 Melakukan pembinaan dan melaksanakan perencanaan 

dan kegiatan dibidang penempatan dan perluasan kerja, 

pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penelitian dan 

pengembangan pemberdayaan tenaga kerja. 

 Melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan 

perencanaan dan kegiatan dibidang penempatan dan 

perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, 

penelitian dan pengembangan pemberdayaan tenaga 

kerja. 
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 Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas dibidang 

penempatan dan perluasan kerja, pelatihan dan 

produktivitas tenaga kerja, penelitian dan pengembangan 

pemberdayaan tenaga kerja. 

 Melakukan monitoring perencanaan dan kegiatan 

dibidang penempatan dan perluasan kerja, pelatihan dan 

produktivitas tenaga kerja, penelitian dan pengembangan 

pemberdayaan tenaga kerja. 

 Melakukan evaluasi perencanaan dan kegiatan dibidang 

penempatan dan perluasan kerja, pelatihan dan 

produktivitas tenaga kerja, penelitian dan pengembangan 

pemberdayaan tenaga kerja. 

 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 
Seksi Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja terdiri dari : 

1. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja dipimpin oleh 

Pejabat Eselon IV.a, 1 (satu) orang terdiri atas : 

 
a) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, 

membina, mengordinasikan dan melaksanakan 

perencanaan dan kegiatan di Seksi Penempatan dan 

Perluasan Kerja berdasarkan pedoman yang berlaku 

untuk kelancaran tugas.  

b) Tugas pokok Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja, 

dapat dirinci sebagai berikut: 

 Merencanakan kegiatann dan jadwal operasional 

tahunan dibidang penempatan dan perluasan kerja 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 
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 Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta 

distribusi tugas yang merata. 

 Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar 

berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas 

dalam lingkup seksi. 

 Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi 

agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas 

dalam lingkup seksi. 

 Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok 

organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, 

berkualitas dalam lingkup seksi. 

 Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan 

terkait pelaksanaan tugas. 

 Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan 

kebijakan teknis dibidang penempatan dan perluasan 

kerja. 

 Melaksanakan perencanaan dan kegiatan dibidang 

penempatan dan perluasan kerja. 

 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan dibidang 

penempatan dan perluasan kerja. 

 Mengordinasikan kegiatan dengan SKPD terkait 

penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban 

umum (tugas teknis). 

 Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait 

penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan dibidang 

penempatan dan perluasan kerja. 

 Menginventarisir permasalahan yang berhubungan 

dengan penempatan dan perluasan kerja serta 

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. 
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 Melaksanakan pemberian dukungan atas 

penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan dibidang 

penempatan dan perluasan kerja. 

 Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas dibidang 

penempatan dan perluasan kerja. 

 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

 

2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin 

oleh Pejabat Eselon IV.a, 1 (satu) orang dimana 

mempunyai tugas: 

 

a) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, 

membina, mengordinasikan dan melaksanakan 

perencanaan dan kegiatan di seksi pelatihan dan 

produktivitas tenaga kerja berdasarkan pedoman yang 

ada untuk kelancaran tugas. 

b) Tugas pokok Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga 

Kerja, dapat dirinci sebagai berikut : 

 Merencanakan kegiatann dan jadwal operasional 

tahunan dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga 

kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

 Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta 

distribusi tugas yang merata. 

 Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar 

berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas 

dalam lingkup seksi. 
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 Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi 

agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas 

dalam lingkup seksi. 

 Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok 

organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, 

berkualitas dalam lingkup seksi. 

 Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan 

terkait pelaksanaan tugas. 

 Mengumpulkan bahan penyusunan rencana dibidang 

pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. 

 Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan 

kebijakan teknis dibidang pelatihan dan produktivitas 

tenaga kerja. 

 Melaksanakan perencanaan dan kegiatan dibidang 

pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. 

 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan dibidang 

pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. 

 Menginventarisir permasalahan yang berhubungan 

dengan penempatan dan perluasan kerja serta 

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. 

 Melaksanakan pemberian dukungan atas 

penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan dibidang 

pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. 

 Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas dibidang 

pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. 

 Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait 

penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan dibidang 

pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. 
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 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

 
4. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA 

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dipimpin oleh 

Pejabat Eselon III.b, 1 (satu) orang terdiri atas : 

a) Bidang Hubungan Industrial dan syarat kerja dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan 

dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, 

membina, mengordinasikan dan melaksanakan perencanaan 

dan kegiatan dibidang penyelesaian perselisihan dan 

hubungan industrial, pengupahandan bimbingan syarat kerja 

berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas. 

b) Tugas Pokok Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, 

dapat dirinci sebagai berikut 

 Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas. 

 Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi 

tugas yang merata. 

 Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan 

kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya.  

 Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar 

berjalan casesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam 

lingkup Bidang. 

 Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar 

berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam 

lingkup Bidang. 

 Mengordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan 

perencanaan dan kegiatan dalam lingkup Bidang. 
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 Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan 

terkait pelaksanaan tugas. 

 menyusun dan menetapkan kebijakan teknis dibidang 

penyelesaian perselisihan dan hubungan industrial, 

pengupahan dan bimbingan syarat kerja dan penelitian 

dan pengembangan bidang hubungan industrial dan 

syarat kerja. 

 Menyelenggarakan urursan pemerintahan dan pelayanan 

umum dibidang penyelesaian perselisihan dan hubungan 

industrial, pengupahan dan bimbingan syarat kerja dan 

penelitian dan pengembangan bidang hubungan 

industrial dan syarat kerja. 

 Melakukan pembinaan dan melaksanakan perencanaan 

dan kegiatan dibidang penyelesaian perselisihan dan 

hubungan industrial, pengupahan dan bimbingan syarat 

kerja dan penelitian dan pengembangan bidang hubungan 

industrial dan syarat kerja. 

 Melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan 

perencanaan dan kegiatan dibidang penyelesaian 

perselisihan dan hubungan industrial, pengupahan dan 

bimbingan syarat kerja dan penelitian dan pengembangan 

bidang hubungan industrial dan syarat kerja. 

 Menginventarisir permasalahan – permasalahan yang 

berhubungan dengan penyelesaian perselisihan dan 

hubungan industrial, pengupahan dan bimbingan syarat 

kerja dan penelitian dan pengembangan bidang hubungan 

industrial dan syarat kerja dan menyiapkan bahan 

petunjuk pemecahan masalah. 

 Melakukan monitoring perencanaan dan kegiatan 

dibidang penyelesaian perselisihan dan hubungan 

industrial, pengupahan dan bimbingan syarat kerja dan 
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penelitian dan pengembangan pemberdayaan tenaga 

kerja. 

 Melakukan evaluasi perencanaan dan kegiatan dibidang 

penyelesaian perselisihan dan hubungan industrial, 

pengupahan dan bimbingan syarat kerja dan penelitian 

dan pengembangan pemberdayaan tenaga kerja. 

 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

Seksi Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja terdiri dari : 

1. Seksi Penyelesaian Perselisihan dan Hubungan Industrial 

dipimpin oleh Pejabat Eselon IV.a, 1 (satu) orang dimana 

mempunyai tugas: 

a) Seksi Penyelesaian Perselisihan dan Hubungan Industrial 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas 

memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan 

penyusunan kebijakan teknis, membina, 

mengordinasikan dan melaksanakan perencanaan dan 

kegiatan di seksi penyelesaian perselisihan dan hubungan 

industrial berdasarkan pedoman yang ada untuk 

kelancaran tugas. 

b) Tugas pokok Seksi Penyelesaian Perselisihan dan 

Hubungan Industrial, dapat dirinci sebagai berikut: 

 Merencanakan kegiatann dan jadwal operasional 

tahunan dibidang penyelesaian perselisihan dan 

hubungan industrial sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas. 

 Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta 

distribusi tugas yang merata. 

 Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar 

berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas 

dalam lingkup seksi. 
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 Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi 

agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas 

dalam lingkup seksi. 

 Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok 

organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, 

berkualitas dalam lingkup seksi. 

 Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan 

terkait pelaksanaan tugas. 

 Mengumpulkan bahan penyusunan rencana dibidang 

penyelesaian perselisihan dan hubungan industrial. 

 Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan 

kebijakan teknis dibidang penyelesaian perselisihan 

dan hubungan industrial. 

 Melaksanakan perencanaan dan kegiatan dibidang 

penyelesaian perselisihan dan hubungan industrial. 

 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan dibidang 

penyelesaian perselisihan dan hubungan industrial. 

 Menginventarisir permasalahan yang berhubungan 

dengan penyelesaian perselisihan dan hubungan 

industrial serta menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah. 

 Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas dibidang 

penyelesaian perselisihan dan hubungan industrial. 

 Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait 

penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan dibidang 

penyelesaian perselisihan dan hubungan industrial. 

 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 
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2. Seksi Pengupahan dan Bimbingan Syarat Kerja dipimpin 

oleh pejabat eselon IV.a, mempunyai tugas: 

 

a) Seksi Pengupahan dan Bimbingan Syarat Kerja dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin 

dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan 

kebijakan teknis, membina, mengordinasikan dan 

melaksanakan perencanaan dan kegiatan di seksi 

Pengupahan dan Bimbingan Syarat Kerja berdasarkan 

pedoman yang ada untuk kelancaran tugas. 

b) Tugas pokok Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis dan 

Fungsional, dapat dirinci sebagai berikut: 

 Merencanakan kegiatann dan jadwal operasional 

tahunan dibidang pengupahan dan bimbingan syarat 

kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

 Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta 

distribusi tugas yang merata. 

 Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar 

berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas 

dalam lingkup seksi. 

 Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi 

agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas 

dalam lingkup seksi. 

 Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok 

organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, 

berkualitas dalam lingkup seksi. 

 Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan 

terkait pelaksanaan tugas. 

 Mengumpulkan bahan penyusunan rencana dibidang 

pengupahan dan bimbingan syarat kerja. 
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 Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan 

kebijakan teknis dibidang pengupahan dan bimbingan 

syarat kerja. 

 Melaksanakan perencanaan dan kegiatan dibidang 

pengupahan dan bimbingan syarat kerja. 

 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan dibidang 

pengupahan dan bimbingan syarat kerja. 

 Menginventarisir permasalahan yang berhubungan 

dengan pengupahan dan bimbingan syarat kerja serta 

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. 

 Melaksanakan pemberian dukungan atas 

penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan dibidang 

pengupahan dan bimbingan syarat kerja. 

 Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas dibidang 

pengupahan dan bimbingan syarat kerja. 

 Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait 

penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan dibidang 

pengupahan dan bimbingan syarat kerja. 

 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

 

5. BIDANG PENGEMBANGAN KERJASAMA, PERLINDUNGAN 

KETENAGAKERJAAN DAN JAMSOS. 

Bidang Pengembangan Kerjasama, Perlindungan 

Ketenagakerjaan dan Jamsos dipimpin oleh Pejabat Eselon III.b, 1 

(satu) orang terdiri atas : 

a) Bidang Pengembangan Kerjasama, Perlindungan 

Ketenagakerjaan dan Jamsos dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, 
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mengordinasikan dan melaksanakan perencanaan dan 

kegiatan di Bidang Pengembangan Kerjasama, Perlindungan 

Ketenagakerjaan dan Jamsos berdasarkan pedoman yang ada 

untuk kelancaran tugas. 

b) Tugas pokok Bidang Pengembangan Kerjasama, Perlindungan 

Ketenagakerjaan dan Jamsos, dapat dirinci sebagai berikut : 

 Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas. 

 Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi 

tugas yang merata. 

 Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan 

kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya.  

 Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar 

berjalan casesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam 

lingkup Bidang. 

 Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar 

berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam 

lingkup Bidang. 

 Mengordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan 

perencanaan dan kegiatan dalam lingkup Bidang. 

 Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan 

terkait pelaksanaan tugas. 

 Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis dibidang 

pengembangan kerjasama perlindungan ketenagakerjaan 

dan jamsos, pengembangan kerjasama perlindungan (K3) 

dan penelitian dan pengembangan fisik prasarana. 

 Menyelenggarakan urursan pemerintahan dan pelayanan 

umum dibidang pengembangan kerjasama perlindungan 

ketenagakerjaan dan jamsos, pengembangan kerjasama 

perlindungan (K3) dan penelitian dan pengembangan fisik 

prasarana. 
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 Melakukan pembinaan dan melaksanakan perencanaan 

dan kegiatan dibidang pengembangan kerjasama 

perlindungan ketenagakerjaan dan jamsos, 

pengembangan kerjasama perlindungan (K3) dan 

penelitian dan pengembangan fisik prasarana. 

 Melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan 

perencanaan dan kegiatan dibidang pengembangan 

kerjasama perlindungan ketenagakerjaan dan jamsos, 

pengembangan kerjasama perlindungan (K3) dan 

penelitian dan pengembangan fisik prasarana. 

 Memberikan petunjuk, terhadap penyelenggaran 

perencanaan dan kegiatan dibidang pengembangan 

kerjasama perlindungan ketenagakerjaan dan jamsos, 

pengembangan kerjasama perlindungan (K3) dan 

penelitian dan pengembangan fisik prasarana. 

 Melakukan monitoring perencanaan dan kegiatan 

dibidang pengembangan kerjasama perlindungan 

ketenagakerjaan dan jamsos, pengembangan kerjasama 

perlindungan (K3) dan penelitian dan pengembangan fisik 

prasarana. 

 Melakukan evaluasi perencanaan dan kegiatan dibidang 

pengembangan kerjasama perlindungan ketenagakerjaan 

dan jamsos, pengembangan kerjasama perlindungan (K3) 

dan penelitian dan pengembangan fisik prasarana. 

 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. 
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Seksi Bidang Pengembangan Kerjasama, Perlindungan 

Ketenagakerjaan dan Jamsos terdiri dari :  

1. Seksi Pengembangan Kerjasama dan Jamsos, dipimpin oleh 

Pejabat eselon IV.a mempunyai tugas : 

 

a) Seksi Pengembangan Kerjasama dan Jamsos dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin 

dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan 

kebijakan teknis, membina, mengordinasikan dan 

melaksanakan perencanaan dan kegiatan di Seksi 

pengembagan kerjasama perlindungan ketenagakerjaan 

dan jamsos berdasarkan pedoman yang ada untuk 

kelancaran tugas. 

b) Tugas pokok Seksi pengembagan kerjasama perlindungan 

ketenagakerjaan dan jamsos, dapat dirinci sebagai   

berikut : 

 Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional 

tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

 Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta 

distribusi tugas yang merata. 

 Memberi petunjuk kepada bawahan terkait 

perumusan kebijakan, operasionalisasi dan 

pelaporannya.  

 Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar 

berjalan casesuai rencana, tepat waktu, berkualitas 

dalam lingkup Bidang. 

 Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi 

agar berjalan casesuai rencana, tepat waktu, 

berkualitas dalam lingkup Bidang. 

 Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok 

organisasi agar berjalan casesuai rencana, tepat 

waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang. 
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 Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan 

terkait pelaksanaan tugas. 

 Mengumpulkan bahan penyusunan rencana dibidang 

pengembangan kerjsama dan Jamsos. 

 Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan 

kebijakan teknis dibidang pengembangan kerjsama 

dan Jamsos. 

 Melaksanakan perencanaan dan kegiatan dibidang 

pengembangan kerjsama dan Jamsos. 

 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan dibidang 

pengembangan kerjsama dan Jamsos. 

 Menginventarisir permasalahan yang berhubungan 

dengan pengembangan kerjasama dan jamsos serta 

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.  

 Melaksanakan pemberian dukungan atas 

penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan dibidang 

pengembangan kerjsama dan Jamsos. 

 Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas dibidang 

pengembangan kerjsama dan Jamsos. 

 Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait 

penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan dibidang 

pengembangan kerjsama dan Jamsos. 

 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

2. Seksi Pengembangan Kerjasama Perlindungan (K3) terdiri 

atas Pejabat eselon IV.a mempunyai tugas :  

a) Seksi Pengembangan Kerjasama Perlindungan (K3) 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas 

memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan 
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penyusunan kebijakan teknis, membina, 

mengordinasikan dan melaksanakan perencanaan dan 

kegiatan di Seksi pengembagan kerjasama perlindungan 

(K3) berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran 

tugas. 

b) Tugas pokok Seksi Pengembagan Kerjasama Perlindungan 

(K3), dapat dirinci sebagai berikut: 

 Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional 

tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

 Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta 

distribusi tugas yang merata. 

 Memberi petunjuk kepada bawahan terkait 

perumusan kebijakan, operasionalisasi dan 

pelaporannya.  

 Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar 

berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas 

dalam lingkup Seksi. 

 Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi 

agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas 

dalam lingkup Seksi. 

 Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok 

organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, 

berkualitas dalam lingkup Seksi. 

 Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan 

terkait pelaksanaan tugas. 

 Mengumpulkan bahan penyusunan rencana dibidang 

pengembangan kerjsama perlindungan (K3). 

 Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan 

kebijakan teknis dibidang pengembangan kerjsama 

perlindungan (K3). 
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 Melaksanakan perencanaan dan kegiatan dibidang 

pengembangan kerjsama perlindungan (K3). 

 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan dibidang 

pengembangan kerjsama perlindungan (K3). 

 Menginventarisir permasalahan yang berhubungan 

dengan pengembangan kerjasama perlindungan (K3) 

serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 

masalah.  

 Melaksanakan pemberian dukungan atas 

penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan dibidang 

pengembangan kerjsama perlindungan (K3). 

 Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas dibidang 

pengembangan kerjsama perlindungan (K3). 

 Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait 

penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan dibidang 

pengembangan kerjsama perlindungan (K3). 

 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

 

6. BIDANG TRANSMIGRASI 

Bidang Transmigrasi dipimpin oleh Pejabat Eselon III.b, 1 

(satu) orang terdiri atas : 

a) Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, 

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan 

bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, 

mengordinasikan dan melaksanakan perencanaan dan 

kegiatan di bidang penyiapan pemukiman dan penempatan 

masyarakat transmigrasi, pengembangan masyarakat kawasan 

transmigrasi berdasarkan pedoman yang ada untuk 

kelancaran tugas. 
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b) Tugas pokok Bidang Transmigrasi, dapat dirinci sebagai 

berikut: 

 Menyusun rencana kegiatan/program bidang 

transmigrasi. 

 Menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang – 

undagan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk 

menunjang pelaksanaan tugas. Mendistribusikan dan 

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawah. 

 Memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan 

pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan. 

 Menilai prestasi kerja bawahan. 

 Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran 

(RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) biidang 

Transmigrasi. 

 Melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap 

pengadaan dan penyaluran barang dan jasa dibidang 

Transmigrasi. 

 Mengkoordinasikan penyiapan bahan perizinan dalam 

bidang Transmigrasi. 

 Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan 

pembinaan teknis untuk pengembangan pemberdayaan 

kawasan transmigrasi serta mobilitas dan pengembangan 

masyarakat transmigrasi. 

 Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitas, supervise 

dan penyusunan pedoman penyuluhan transmigrasi. 

 Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi 

pendaftaran dan seleksi calon transmigran. 

  Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi 

pemindahan transmigran. 

 Menyiapkan bahan fasilitas, pedoman dan supervise 

penyusunan rencana teknis satuan ruangan, penyiapan 



  
 
 
 

 Renstra Disnakertrans 2018 -2023     37 
 

lahan dan prasarana serta penyelesaian ha katas 

tanah/sertifikasi. 

 Menyiapkan bahan fasilitas, penyusunan pedoman dan 

supervise pembuatan, pemeliharaan bangunan dan 

sarana transmigran. 

 Melaksanakan pengkajian bahan fasilitas, 

penyusunanpedoman pengerahan, penempatan dan 

penataan serta pembinaan lingkungan pemukiman. 

 Menyiapkan bahan fasilitas, supervise dan pedoman 

pembinaaan ekonomi, sosial dan budaya masyakat 

transmigran. 

 Menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi bidang 

penyelenggaraan transmigrasi. 

 Mengendalikan, pemantauan, evaluasidan pelaporan yang 

berkaitan dengan tugas sub bidang transmigrasi. 

 Mengupayakan penyelenggaraan dan pengawasan standar 

pelayanan minimal dalam bidang ketransmigrasian yang 

wajib dilaksanakan oleh daerah. 

 Mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka 

menerima dan memberikan informasi yang berhubungan 

dengan tugas – tugas di bidang transmigrasi. 

 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas – tugas bidang 

transmigrasi. 

 

Seksi Bidang Transmigrasi terdiri dari : 

1.  Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Masyarakat 

Transmigrasi 

a) Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Masyarakat 

Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, 

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

menyiapkan areal pemukiman dan penempatan 

masyarakat transmigrasi, termasuk kegiatan 
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perencanaan, kebijakan teknis, membina, 

mengordinasikan dan melaksanakan perencanaan dan 

kegiatan di seksi penyiapan pemukiman dan penempatan 

berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas. 

b) Tugas pokok Seksi Pemukiman dan Penempatan 

Masyarakat Transmigrasi, dapat dirinci sebagai berikut: 

 Menyusun rencana kegiatan/program seksi penyiapan 

pemukiman dan penempatan masyarakat 

transmigrasi. 

 Menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang – 

undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk 

menunjang pelaksanaan tugas.  

 Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas kepada bawahan. 

 Memantau dan dan mengevaluasi serta 

mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan. 

 Menilai prestasi kerja bawahan 

 Melakukan identifikasi persebaran penduduk antara 

desa dan kota. 

 Melakukan identifikasi persebaran penduduk antara 

sector. 

 Melakukan identifikasi penduduk yang memerlukan 

pemukiman kembali. 

 Membuat petunjuk pelaksanaan penyiapan dan 

pengembangan kawasan transmigrasi. 

 Melakukan koordinasi perencanaan pelaksanaan 

kebijakan persebaran dan pengarahan mobilitas 

penduduk. 

 Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

persebaran dan kawasan transmigrasi. 
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 Mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka 

menerima dan memberikan informasi yang 

berhubungan dengan tugas – tugas seksi penyiapan 

pemukiman dan penempatan. 

 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas – tugas seksi 

penyiapan pemukiman dan penempatan masyarakat 

transmigrasi. 

 Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi 

seksi penyiapan pemukiman dan penempatan 

masyarakat transmigrasi. 

 

2. Seksi Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi 

a) Seksi Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas 

mengawasi dan melaksanakan pembinaan kegiatan 

pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi 

termasuk kegiatan perencanaan, arahan, pelaksanaan 

tugas, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas, 

koordinasi, serta laporan pelaksanaan program / kegiatan 

di Seksi pengembangan masyarakat kawasan 

transmigrasi berdasarkan pedoman yang ada untuk 

kelancaran tugas. 

b) Tugas pokok Seksi Pengembangan Masyarakat Kawasan 

Transmigrasi, dapat dirinci sebagai berikut : 

 Menyusun rencana kegiatan/program Seksi 

Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi. 

 Menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang – 

undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk 

menunjang pelaksanaan tugas.  

 Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas kepada bawahan. 
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 Memantau dan dan mengevaluasi serta 

mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan. 

 Menilai prestasi kerja bawahan. 

 Menyiapkan bahan analisis data potensi wilayah 

pemukiman transmigrasi. 

 Menyiapkan bahan penyusunan rencana 

pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi. 

 Menyiapkan bahan pembinaan teknis penyusunan 

tata ruang satuan pemukiman transmigrasi. 

 Mengumpulkan dan mengolah data serta penyiapan 

bahan analisis kawasan pemukiman kawasan 

transmigrasi. 

 Mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka 

menerima dan memberikan informasi yang 

berhubungan dengan tugas – tugas seksi 

pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi. 

 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas – tugas seksi 

seksi pengembangan masyarakat kawasan 

transmigrasi. 

 Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi 

seksi seksi pengembangan masyarakat kawasan 

transmigrasi. 

 

7. UPTD LLK 

UPTD LLK dipimpin oleh Kepala UPTD mempunyai tugas 

mengawasi dan melaksanakan kegiatan pelatihan tenaga kursus 

yang didalamnya terdapat 9 Kejuruan.  

 Tugas pokok  dimaksud  dapat  dirinci  sebagai berikut : 

a. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang 

berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas; 
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b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-

masing agar memahi tugasnya; 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan 

pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan 

lancer; 

d. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan 

pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara 

langsung atau melalui laporan untuk mengetahui 

kelancaran serta hambatan yang terjadi; 

e. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya 

peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier; 

f. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-

undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk 

menunjang pelaksanaan tugas; 

g. Menyusun program kerja tahunan di bidang latihan kerja; 

h. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dan 

pengolahan data lilingkup UPTD LLK; 

i. Membantu kepala dinas dalam menyiapkan kebijakan 

umum daerah di bidang pelayanan latihan kerja didaerah. 

j. Menilai prestasi kerja petugas di lingkup UPTD LLK; 

k. Menyusun kebutuhan tutor/fasilator dalam rangka 

menunjang tugas-tugas operasional UPTD LLK; 

l. Menyusun kebutuhan anggaran, perlengkapan, sarana, 

dan prasarana fisik di lingkup UPTD LLK; 

m. Memantau kegiatan pelaksanaan tugas di bidang pelatihan 

tenaga kerja; 

n. Mengevaluasi kegiatan operasional pada UPTD LLK sesuai 

dengan hasil yang telah dicapai sebagai peranggung 

jawaban pelaksanaan tugas; dan 



  
 
 
 

 Renstra Disnakertrans 2018 -2023     42 
 

o. Menyusun laporan UPTD LLK sesuai dengan hasil yang 

telah dicapai sebagai pertangggung jawaban pelaksanaan 

tugas. 

7.1. Sub Bagian Tata Usaha UPTD LLK 

Sub bagian tata usaha UPTD LLK dipimpim oleh kepala 

sub bagian tata usaha yang berfungsi mengelola program 

dan data administrasi demi kelancaran tugas UPTD LLK. 

  Tugas pokok  dimaksud  dapat  dirinci  sebagai berikut : 

a. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang 

berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas; 

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang 

masing-masing agar memahami tugasnya; 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan 

pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan 

lancar; 

d. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan 

pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara 

lansung atau melalui laporan untuk mengetahui 

kelancaran serta hambatan yang terjadi; 

e. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya 

peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan 

karier; 

f. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-

undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan 

untuk menunjang pelaksanaan tugas; 

g. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, 

kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, dan 

administrasi kepegawaian; 

h. Melekasanakan pengelolaan perlengkapan dan 

kerumahtanggaan UPTD LLK; 
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i. Membuat usulan perencanaan beserta anggarannya 

kepada kepala UPTD LLK; 

j. Menghimpun dokumen perencanaan dalam DPA 

UPTD LLK; 

k. Mengelolah administrasi keungan dan tugas satuan 

pemegang kas dalam pengurusan gaji dan 

penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan 

kegiatan; 

l. Mengkoordinasikan dan melaksanakan keamanan, 

kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kenyamanan. 

m. Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan; 

n. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai 

dengan peraturan produser yang berlaku agar 

diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

o. Memberikan bimbingan dan penilaian kinerja 

bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

peleksanaan tugas; 

p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program kerja satuan organisasi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan program kerja; 

q. Melaporkan pelaksanaan kegiatan tata usaha kepada 

atasan sebagai pertanggung jawaban kegiatan; dan 

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian 

tujuan organisasi. 
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Gambar 1 

Bagan Susunan  Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Jeneponto 

 



  
 
 
 

 Renstra Disnakertrans 2018 -2023     45 
 

2.2. Sumber Daya SKPD 

2.2.1. Sumber Daya Manusia 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi Dinas  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Jeneponto berdasarkan struktur organisasi 

jumlah pegawai yang ada sebanyak 40 orang pegawai dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya memiliki berbagai macam 

jenjang pendidikan formal maupun pendidikan non formal 

yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.1. 

Data berdasarkan Jabatan 

No. Jabatan 
Jumlah 

Jumlah Ket 
Formasi Terisi 

1. Eselon II 1 1 1  

2. Eselon III 5 4 5 1 

Belum 

Terisi 

3. Eselon IV 13 8 13 5 

Belum 

Terisi 

4. Instruktur 8 6 8 2 

Beum 

Terisi 

5. Anaisis 

Perencanaan, 

Evauasi dan 

Pelaporan 

1 1 1  

6. Bendahara 1 1 1  

7. Analisis Laporan 

Pertanggungjawaban 

Bendahara 

1 1 1  
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8. Pranata Barang dan 

Jasa 

1 1 1  

9. Pengadministrasian 

Persuratan 

1 1 1  

10. Pengadministrasian 

Perkantoran 

1 1 1  

11. Pramu Bakti 1 1 1  

12. Pengemudi 1 1 1  

13. Analisis Penempatan 

Tenaga Kerja 

1 1 1  

14. Analisis 

Kelembagaan 

Kursus dan 

Pelatihan 

1 1 1  

15. Pengadministrasian 

Pelatihan 

1 0 1 1 

Belum 

Terisi 

16. Pengadministrasian 

Akademik 

1 1 1  

Jumlah 39 30 39  

 

Tabel 2.2. 

Data berdasarkan Golongan 

No. Gol/Ruang 
Jumlah 

Jml Ket 
L P 

1. Pembina Utama 

Muda, IV/c 

1 1 2  

2. Pembina Tk. I, 

IV/b 

- 1 1  

3. Pembina, IV/a 4 1 5  
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4. Penata Tk. I, III/d 6 2 8  

5. Penata, III/c 3 3 6  

6. Penata Muda Tk. 

I, III/b 

- 3 3  

7. Penata Muda, 

III/a 

1 - 1  

8. Pengatur Tk. I, 

II/d 

1 - 1  

9. Pengatur, II/c - - -  

10. Pengatur Muda 

Tk. I, II/b 

- - -  

11. Pengatur Muda, 

II/a 

1 - 1  

12. Juru, I/c 2 - 2  

Jumlah 19 11 30  

Tabel 2.3. 

Data berdasarkan Pendidikan Formal 

No. Pendidikan 
Jumlah 

Jumlah Ket 
L P 

1. S2 5 2 7  

2. S1 13 3 16  

3. D IV - - -  

4. D III - 1 1  

5. D II - - -  

6. D I - - -  

7. SLTA 3 1 4  

8. SLTP 2 - 2  

9. SD - - -  

Jumlah 23 7 30  
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Tabel 2.4.  

Data berdasarkan Pendidikan Jabatan Struktural 

No. Pendidikan 
Jumlah 

Jumlah Ket 
L P 

1. DIKLATPIM II - - -  

2. DIKLATPIM III 2 - 2  

3. DIKLATPIM IV 5 2 7  

Jumlah 7 2 9  

 

2.2.2. Asset/modal 

 Kondisi aset yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi sudah banyak yang dalam kodisi rusak 

bahkan angka rusak berat lebih banyak dibandingkan 

dengan rusak ringan. 

 

Tabel 2.5 

Kondisi Inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  

Kabupaten Jeneponto 

 

No Klasifikasi Inventaris 
Jumlah 

(unit) 

Kondisi  

Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1. Aset Tanah Bangunan 2 2   

2. Mobil Dinas 4 2  2 

3. Motor Dinas 2 2  2 

4. Alat-alat Bengkel dan Alat ukur 392 352 20 20 

5. 
Peralatan Kantor 

(Meja,kursi,computer,lemari,ac) 
260 240 20 - 

6. 
Alat-alat Studio dan 

Kominikasi 
2 2 - - 
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No Klasifikasi Inventaris 
Jumlah 

(unit) 

Kondisi  

Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

7. 
Bangunan gedung kantor 

termasuk Workshop 
19 19 - - 

 Jumlah 701 617 40 44 

 

2.3. Kinerja Pelayanan  SKPD 

Dalam rangka mewujudkan tata Pemerintahan yang baik (Good 

Governence) maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas 

pokok dan fungsi perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan aparatur pemerintah dibidang Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi dengan menyelenggarakan perencanaan yang 

berorientasi kepada penyelenggaraan pelayanan yang muaranya 

terhadap kesejahteran masyarakat. 

Gambaran umum rekapitulasi pencapaian kinerja pelayanan 

Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto terlihat 

berikut ini : 

Tabel 2.6. 

Pencapaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 

 

No

. 

Sasaran Strategis Indikator 

Kinerja 

Targe

t 

Realisa

si 

% 

Capaia

n 

1 2 3 4 5 6 

1. Meningkatnya kualitas 
pelayanan administrasi 

perkantoran 

Prosentase 
ketercukupa

n 

administrasi 
perkantoran 

dan sarana 

prasarana 

100% 100% 100% 
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2. Meningkatnya tata 
kelola organisasi yang 

akuntabel dan 

profesional 

Prosentase 
pemenuhan 

kinerja 

berdasarkan 
perjanjian 

kinerja 

80% 57,14% 71,43% 

  Prosentase 
pemenuhan 

dokumen 

perencanaan, 

pelaporan 
kinerja dan 

keuangan 

95% 100% 105,26
% 

3. Meningkatnya 
keterampilan/kompete

nsi dan produktivitas 

tenaga kerja 

Prosentase 
peserta 

pelatihan 

yang lulus uji 
kompetensi 

80% 97,5% 121,88
% 

4. Meningkatnya 

penempatan dan 

perluasan kesempatan 
kerja 

Prosentase 

lowongan 

kerja yang 
terpenuhi 

80% 77,59% 96,99% 

  Prosentase 

peserta 
pelatihan 

kewirausaha

an yang 

berhasil 
membentuk 

wirausaha 

baru (WUB) 

0% - - 

5. Meningkatnya 

kondusifitas hubungan 

industrial dan 
kesejahteraan pekerja 

Prosentase 

kasus 

hubungan 
industrial 

yang 

dilaporkan 

dan 
ditindaklanju

ti 

100% 100% 100% 

  Prosentase 
perusahaan 

yang 

menerapkan 
UMK 

0% - - 

6. Menurunnya animo 

masyarakat untuk 

Jumlah 

masyarakat 

55 KK 0 KK 0% 
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mengikuti program 
transmigrasi 

yang 
mendaftar 

transmigrasi 

 

Dari tabe 2.6., dapat dilihat ada beberapa indikatr utama (IKU) yang 

berhasil melampaui target yang ditetapkan, dan ada juga yang tidak 

bisa mencapai target yang ditetapkan tentunya banyak faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan maupaun ketidakberhasilan dalam 

memenuhi target kinerja yang teah ditetapkan. 

 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran perioritas 

sehingga diperlukan  akan adanya target kinerja. Target kinerja 

tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya 

proses identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor – faktor 

yang termasuk dalam kategori Kekuatan (Strenght), Kelemahan 

(Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) sesuai 

dengan strategi yang akan ditetapkan. 

Strategi adalah cara untuk  mewujudkan tujuan, dirancang 

secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. 

Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Dalam 

melakukan analisis strategis, selain mempertimbangkan kondisi 

umum sangat perlu untuk menganalisa kondisi obyektif berkaitan 

dengan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Jeneponto. Hal – hal yang dianalisis mencakup analisis yang 

berkenaan dengan faktor eksternal dan internal yang berpengaruh 

terhadap keberlanjutan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Jeneponto. Faktor internal yang berdampak positif 

dianggap sebagai kekuatan dan yang berdampak negatif dianggap 

sebagai kelemahan. 

Dalam rangka mengantisipasi dan memberikan respon terhadap 

perkembangan dan memenuhi tuntutan zaman, aspek internal 
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(peluang dan tantangan) lebih diperhatikan dibandingkan aspek 

internal (kekuatan dan kelemahan). 

1. Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal 

 Dengan mempertimbangkan kondisi daerah serta 

capaian kinerja yang telah dihasilkan, dapat ditarik simpulan 

mengenai kekuatan (Strenghts), kelemahan (Weaknesses), 

peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) dalam 

pelaksanaan pembangunan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

 

a.  Lingkungan Internal 

 Kekuatan : 

 Adanya dukungan yang kuat dari pimpinan. 

 Adanya kewenangan bidang Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi sesuai Tupoksi. 

 Adanya komitmen pimpinan dan staf dalam 

pelaksanaan tupoksi. 

 Sarana dan prasarana kerja tersedia. 

 Tersedianya dana yang menunjang tupoksi. 

 Institusi Pendidikan yang terkemuka yang mampu 

mencetak sumberdaya manusia(SDM) yang 

berkualitas. 

 Kelemahan : 

 Masih lemahnya kualitas sumberdaya manusia 

bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

 Sistem data dan Informasi belum memadai. 

 Mekanisme kerja kurang efektif. 

 Koordinasi lintas Sektor relatif lemah. 

 Penyebaran penduduk dan pembangunan 

infrastrktur yang belum merata. 

b.  Lingkungan Eksternal 

 Peluang : 
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 Desentralisasi kewenangan bidang Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi. 

 Potensi sumberdaya alam, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi cukup memadai. 

 Adanya kerjasama pembangunan Pemerintah daerah 

Kabupaten Jeneponto dengan pihak lain. 

 Ancaman : 

 Tuntutan kualitas dan pelayanan informasi Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi  semakin tinggi. 

 Perkembangan teknologi imformasi semakin cepat.  

 Belum optimalnya dukungan instasi terkait. 

 Globalisasi dan pasar bebas. 

 Masih tingginya tingkat pengangguran 

 Tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) 

 Masih tingginya tingkat kecelakaan kerja. 

 Masih kurangnya pemahaman akan norma 

ketenegakerjaan. 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan     

SKPD 

  Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pada SKPD 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi banyak              

permasalahan-permasalahan dihadapi antara lain yaitu : 

1. Kurangnya lapangan kerja. 

2. Pengawasan tentang norma ketenagakerjaan masih kurang . 

3. Kurangnya angkatan kerja yang terlatih. 

4. Kurang tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi 

dikawasan transmigrasi. 

5. Masih tergolong rendahnya SDM Aparatur Pemerintah. 

6. Keikutsertaan tenaga kerja kedalam Jaminan sosial tenaga kerja 

(JAMSOSTEK) masih tergolong rendah. 

7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas permasalahan sosial. 

8. Rendahnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja. 

9. Masih rendahnya tingkat pengupahan diperusahaan. 

10. Masalah pertanahan lokasi transmigrasi yang masih sering 

menimbulkan sengketa dapat dilihat dilokasi transmigrasi di 

kecamatan bangkala barat hampir keseluruhan dikuasai oleh 

masyarakat sekitar. 

11. Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial dimana hal ini 

bisa dilihat belum optimalnya respon pemerintah terhadap 

pembentukan LKS Triparti dan keberadaan petugas mediator 

sehingga masih banyak melibatkan petugas pemerintah baik 

diKabupaten maupun diProvinsi terhadap penyelesaian kasus 

hubungan industrial. 
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3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil    

Kepala Daerah yang Terpilih 

 Visi 

Istilah visi baru muncul dalam khazanah pemerintahan 

pada era orde reformasi, yaitu dengan ditetapkannya Inpres 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP). Dalam Inpres ini “visi” diartikan sebagai 

gambaran masa depan kemana sebuah organisasi mau dibawa, 

agar organisasi itu tetap eksis. Sedangkan di dalam UU Nomor 25 

Tahun 2004 tentang SPPN, visi diartikan sebagai kondisi yang 

diinginkan pada akhir perencanaan. 

Visi memiliki peran yang sangat penting dalam perumusan 

RPJMD. Rumusan visi yang telah di sampaikan oleh Bupati dan 

Wakil Bupati di depan anggota DPRD Kabupaten Jeneponto  

sebelum pemilihan kepala daerah diharapkan mampu dijabarkan 

dalam RPJMD. Sehingga seluruh program pembangunan daerah 

berpedoman pada rumusan visi pembangunan. 

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Jeneponto 

dewasa ini, tantangan dan permasalahan sebagaimana diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka visi pembangunan Pemerintah 

Kabupaten Jeneponto  Periode 2018-2023 adalah: 

 

VISI PEMERINTAHAN 2018 - 2023 

MEWUJUDKAN KABUPATEN JENEPONTO YANG BERDAYA SAING, 

MAJU, REGELIUS DAN BERKELANJUTAN  

Visi Pemerintah di atas  marupakan janji politik yang akan 

dijadikan sebagai acuan dalam pelaksaan pemerintahan selama 

kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan visi diatas dapat dimaknai 

bahwa: 
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1. Kabupaten Jeneponto yang “Berdaya Saing”  

Berdaya  saing  dapat  dimaknai  sebagai  kondisi  dimana  

Kabupaten Jeneponto memiliki keunggulan kompetitif dan 

keunggulan komparatif yang  tinggi  diantara  daerah-daerah  

lain,  baik  dalam  lingkup  lokal maupun nasional. Disamping 

itu, daya saing Kabupaten Jeneponto merupakan sebuah 

gambaran akan tingginya produktivitas daerah, yang 

diwujudkan secara efektif, efisien, dan dilakukan secara pintar 

(smart) dengan penguasaan TIK. 

   

2. Kabupaten Jeneponto yang “Maju” 

Maju dapat dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat 

Jeneponto memiliki tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup 

yang tinggi, serta terwujudnya keadilan sosial. Kemajuan juga 

dapat dimaknai sebagai penguasaan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK) yang maju dan mutakhir untuk mengatasi 

permasalahan pembangunan daerah, maupun  untuk  menjamin  

terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial. 

 

3. Kabupaten Jeneponto yang “Religius” 

Religius dimaknai sebagai kondisi dimana terwujudnya 

pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan, 

khususnya agama islam, serta pembinaan bagi warga masyarakat 

dan ASN baik secara formal maupun secara informal. 

4. Kabupaten Jeneponto yang “Berkelanjutan” 

Berkelanjutan  dapat  dimaknai  sebagai  kondisi  dimana  

terjaminnya masa  depan  yang  lebih  baik,  serta  kelestarian  

lingkungan  hidup dengan    segala    keanekaragaman    

hayatinya.    Disamping    itu, berkelanjutan juga dapat 

dimaknai sebagai terwujudnya kesadaran kolektif   terhadap   

kebersinambungan   pembangunan   daerah   dan tercapainya 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). 
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 Misi 

Misi adalah langkah-langkah, upaya atau kegiatan yang 

harus dilakukan agar visi yang telah ditetapkan dapat terwujud. 

Dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Jeneponto     

2018-2023 tersebut, maka dirumuskan dan ditetapkan misi 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

Dapat dimaknai sebagai usaha untuk Meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia meliputi sumber daya aparatur dan 

sumber daya masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas 

hidup. 

2. Mewujudkan  peradaban  birokrasi  melalui  tata  kelola  

pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan 

transparan. 

Dapat dimaknai sebagai usaha untuk Mewujudkan    tatanan    

birokrasi    pemerintahan berdasarkan prisnsip-prinsip tata 

kelola yang baik dan    ditopang    dengan    peningkatan    

kulaitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) dan menjadikan spirit kompetensi dan 

integritas moral sebagai pilar utama. 

3. Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup secara 

berkelanjutan. 

Dapat dimaknai sebagai usaha untuk Meningkatkan tata 

kelola lingkungan hidup (meliputi ekosistem, air, udara    dan    

darat)    secara berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan hidup. 

4. Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembangunan 

infrastruktur wilayah secara merata. 

Dapat dimaknai sebagai usaha untuk Meningkatkan    

pengembangan    wilayah    dengan pendekatan   klasterisasi   

wilayah   pengembangan berbasis potensi, karakteristik daerah 

dan kawasan dalam rangka menguragi kesenjangan 



  
 
 
 

 Renstra Disnakertrans 2018 -2023     58 
 

pembangunan antar wilayah dan pusat pusat pertumbuhan 

lokal yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur 

wilayah yang berkualitas dan merata. 

5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan 

sumber daya daerah dan investasi yang berkeadilan. 

Dapat dimaknai sebagai usaha untuk 

Mengoptimalkanpengembangan komoditas unggulan, 

kondisi strategis wilayah melalui hilirisasi dan inovasi untuk 

meningkatkan produktifitas dan daya   saing   produk   

perekonomian   rakyat   serta menstimulasi   tumbuhnya   

investasi   daerah   yang berkedilan   dan   yang   akan   

berimplikasi   secara komposit dalam peningkatan 

perekonomian daerah. 

6. Meningkatkan  tata  kelola  keuangan  daerah  yang  efektif,  

efesien, produktif, transparan dan akuntabel. 

Dapat dimaknai sebagai usaha untuk Melakukan peningkatan 

tata kelola keuangan daerah berbasis TIK termasuk 

mengoptimalkan produktivitas pendapatan daerah. 

7. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai 

budaya. 

Dapat dimaknai sebagai usaha untuk Meningkatkan 

pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama dan 

budaya serta pembinaan akhlak untuk menciptakan tatanan 

masyarakat yang agamis dan toleran. 

8. Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban. 

Dapat dimaknai sebagai usaha untuk Meningkatkan 

penegakan dan pembinaan hukum (khususnya produk-produk 

hukum daerah)  dan penciptaan kondisi keamanan dan 

ketertiban daerah untuk menjamin penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang kondusif. 
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3.3 Telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

RI 

Arah kebijakan dan strategi Kementrian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi tahun 2015-2019 disusun untuk mendukung 

pencapaian tujuan Pembangunan Nasional dan Kontrak Kinerja 

yang telah ditetapkan. Arah kebijakan akan dilaksanakan melalui 

berbagai program prioritas yang terdiri dari prioritas nasional, 

priotitas bidang dan prioritas Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, serta Kontrak Kinerja Menteri melalui 9 (sembilan) 

program teknis dan 3 (tiga) program pendukung (Generik). 

 

3.3.1. Bidang Tenaga Kerja 

Untuk melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan di 

Indonesia Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI telah 

menyusun Renstra tahun 2015 - 2019 dengan program dan 

kegiatan. Telaahan mengenai Renstra kementrian Tenaga Kerja dan 

Transmigasi sebagai berikut : 

1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan 

Produktivitas, melalui kegiatan : 

a. Pelatihan Kewirausahaan; 

b. Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program 

Pelatihan; 

c. Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan; 

d. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas; 

e. Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar 

Negeri; 

f. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan 

Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas; 

g. Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi 

Kompetensi Profesi; 

h. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan 

Tenaga Kerja; 
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i. Pelaksanaan dan Peningkatan Produktivitas; 

j. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan 

Program Pelatihan Bidang Industri; 

k. Peningkatan Kualitas Transmigrasi dan Calon Transmigran; 

l. Pengembangan Program dan Peningkatan Kapasitas SDM 

Pelatihan Ketransmigrasian; 

m. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan 

Tenaga Kerja; 

n. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Industri; 

o. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas; 

p. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi.  

 Program kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan 

kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, untuk mencetak 

tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing, untuk 

mendukung program ini Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto dalam RENSTRA 

2014 - 2018 telah menyusun Program Peningkatan Kualitas dan 

Produktivitas Tenaga Kerja beserta kegiatannya. 

Indiktor kinerja dari program ini adalah meningkatnya daya 

saing dan produktivitas tenaga kerja, yang diukur melalui : 

a. Jumlah standar kompetensi dan program pelatihan yang 

disusun; 

b. Jumlah lembaga pelatihan dan produktivitas yang 

dikembangkan; 

c. Jumlah peserta emagangan dalam dan luar negeri; 

d. Jumlah insruktur dan tenaga kepelatihan yang ditingkatkan 

kompetensinya; 

e. Jumlah tenaga kerja dan transmigran yang dilatih; 

f. Jumlah lembaga/organisasi dan masyarakat yang 

ditingkatkan produktivitasnya. 



  
 
 
 

 Renstra Disnakertrans 2018 -2023     61 
 

2. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

dengan kegiatan meliputi :  

a. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; 

b. Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia Luar Negeri; 

c. Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan 

Kerja; 

d. Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja; 

e. Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 

f. Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja; 

g. Dukunan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. 

 Program kegiatan ini bertujuan untuk perluasan 

penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja baik 

di dalam maupun di luar negeri. Untuk mendukung program ini 

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto 

dalam RENSTRA 2014 - 2018 telah menyusun Program 

Peningkatan Kesempatan Kerja beserta Kegiatannya. 

 Indikator kinerja dari program ini adalah meningkatnya 

penempatan dan perluasan kesempatan kerja melalui fasiltas 

pelayanan penempatan tenaga kerja, yang diukur melalui : 

a. Jumlah penempatan tenaga kerja; 

b. Jumlah lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja yang 

sesuai dengan standar pelayanan minimum. 

 

3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan 

Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 

Dengan kegiatan meliputi : 

a. Penyempurnaan Perarturan Ketenagakerjaan; 
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b. Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan 

Industrial; 

c. Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan 

PHK dan Penyelesaian Hubungan Industrial; 

d. Konsolidasi Peningkatan Pelaksanaan Pengupahan dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang Lebih Baik; 

e. Konsolidasi Pembinaan Syarat-Syarat Kerja Non 

Diskriminasi; 

f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 

Direktorat Jenderal embinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan.Sosial Tenaga Kerja (Jamsosotek). 

 Indicator kinerja Program Pengembangan Hubungan 

Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah 

meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan jaminan 

sosial tenaga kerja melalui persyaratan kerja, kesejahteraan dan 

analisis diskriminasi, pengupahan, penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial, yang diukur dari : 

a. Jumlah tenaga kerja yang menjadi anggota Jamsostek; 

b. Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang 

dapat diselesaikan melalui mediator; 

c. Jumlah Lembaga Kerjasama Bipartit yang terbentuk; 

d. Jumlah Lembaga  Kerjasama Tripartit yang dibentuk; 

e. Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan; 

f. Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan; 

g. Jumlah Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang didaftarkan. 

 Untuk mendukung program ini Bidang Tenaga Kerja Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto dalam 

RENSTRA 2014 - 2018 telah menyusun Program Perlindungan 

dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan beserta 

kegiatannya. 
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4. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan 

Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 

Dengan kegiatan meliputi : 

a. Peningkatan Penerapan Norma Ketenagakerjaan dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 

b. Peningkatan Peran Serta Lembaga-Lembaga dan Personil 

dalam Penerapan Norma Ketenagakerjaan; 

c. Peningkatan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 

d. Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan 

Penghapusan Pekerja Anak; 

e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan. 

 Indikator kinerja dan program ini adalah meningkatnya 

penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di 

tempat kerja, yang diukur dari : 

a. Jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3); 

b. Jumlah tenaga pengawas yang memenuhi standar 

kompetensi; 

c. Jumlah pekerja anak yang ditarik dari bentuk-bentuk 

pekerjaan terburuk bagi anak; 

d. Persentase perusahaan yang memenuhi norma pekerja 

perempuan; 

e. Jumlah pekerja yang memperoleh hak jaminan sosial tenaga 

kerja. 

  Untuk mendukung program ini Bidang Tenaga Kerja Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto dalam 

RENSTRA 2018 - 2023 telah menyusun Program 

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 

beserta kegiatannya. 
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 3.3.2. Bidang Transmigrasi 

 Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang 

ketransmigrasian dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu : 

1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi  

Dengan kegiatan meliputi : 

a. Penyediaan Tanah Transmigrasi; 

b. Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan 

Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi; 

c. Pembangunan Pemukiman di Kawasan Transmigrasi; 

d. Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi; 

e. Pengembangan peran serta masyarakat dalam 

pembangunan transmigrasi; 

f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 

Ditjen Pembinaan Penyiapan Permukiman dan 

Penempatan Transmigrasi.  

 Indikator kinerja dari program ini adalah terbangunnya 

pemukiman di Kawasan Transmigrasi sebagai tempat tinggal 

dan tempat berusaha yang layak, yang diukur dari : 

1). Jumlah permukiman transmigrasi, sarana dan 

prasarana  Kawasan Transmigrasi yang di bangun; 

2). Jumlah transmigran yang di fasilitasi perpindahan dan 

penempatannya di Kawasan Transmigrasi serta jumlah 

penduduk setempat yang ditata terintegrasi dengan 

penempatan transmigran di Kawasan Transmigrasi; 

3). Nilai rencana investasi yang akan di kembangkan di 

Kawasan Transmigrasi. 

 Untuk mendukung program ini Bidang Transmigrasi 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto 
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dalam RENSTRA 2018 - 2023 telah menyusun Program 

Pengembangan Wilayah Transmigrasi beserta kegiatannya. 

2. Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan   

Kawasan Transmigrasi 

Dengan Kegiatan  meliputi : 

a. Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat 

Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi. 

b. Peningkatan kapasitas SDM dan Masyarakat di Kawasan 

Transmigrasi; 

c.   Pengembangn Usaha di Kawasan Transmigrasi; 

d. Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan 

Transmigrasi; 

e.   Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi; 

f.   Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 

Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan 

Kawasan Transmigrasi. 

 Indikator Kinerja Program Pengembangan Masyarakat 

Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi adalah 

berkembangnya msyarakat dan kawasan transmigrasi yang 

terintegrasi dalam satu kesatuan sitem pengembangan 

ekonomi wilayah yang berdaya saing, yang diukur dari : 

a.  Jumlah permukiman dan keluarga yang di bina dan 

ditingkatkan kapasitasnya dikawasan  transmigrasi; 

b.  Jumlah lahan produktif dan kelembagaan ekonomi di 

kawasan transmigrasi; 

c.  Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri; 

d. Jumlah kawasan transmigrasi sebagai embrio pusat 

pertumbuhan/perkotaan baru; 

 Untuk mendukung program ini Bidang Transmigrasi 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto 
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dalam RENSTRA 2018 - 2023 telah menyusun Program 

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan beserta kegiatannya. 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategi    

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Jeneponto 

 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Jeneponto 

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas 

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Untuk di 

bidang ketenagakerjaan dengan adanya Rencana Tata Ruang dan 

Wilayah (RTRW) Kabupaten Jeneponto maka dengan mudah dapat 

dilakukan pemetaan penanganan masalah ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian. 

 Khusus untuk kawasan transmigrasi pada hakikatnya 

merupakan kawasan pemukiman dengan kegiatan bidang pertanian, 

perkebunan, peternakan dan perikanan maupun kehutanan serta 

kegiatan usaha ekonomi lainnya sehingga di dalam pemetaan 

wilayahnya perlu diatur secara khusus dan lebih detail lagi. 

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)  

 Lingkunga hidup di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten 

Jeneponto saat ini masih menunjukkan penurunan kondisi, seperti 

terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan, penurunan 

ketersediaan dibandingkan kebutuhan sumber daya alam, maupun 

bencana lingkungan. Hal ini merupakan inikasi bahwa aspek 

lingkungan hidup belum sepenuhnya diperhatikan dalam 

perencanaan pembangunan. Selama ini, proses pembangunan yang 

terformulasikan dalam kebijakan, rencana dan/ atau program 

dipandang kurang mempertimbangkan prinsip – prinsip 

pembangunan berkelanjutan secara optimal. 
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 Mempertimbangkan hal tersebut, penggunaan sumber daya 

alam harus selaras, serasi dan seimbangdengan fungsi lingkungan 

hidup. Sebagai konsekuensimya, kebijakan, rencana dan/ atau 

program pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan 

hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. 

 Kegiatan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan 

upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap 

awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-

prinsip pembangunan bekelanjutan sudah dipertimbangkan. Dalam 

konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang 

dapat menjamin dipertimbagkannya hal-hal yang prioritas dari 

aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan 

keputusan pada kebijakan, rencana dan/ atau program sejak dini. 

Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana dan/ atau program 

bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di 

masa depan, melainkan juga untuk merencanakan dan 

mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga 

menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, 

kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan 

masa depan. 

 Kajian Lingkungan Hidup Strategis bertujuan untuk 

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah 

menjadi dasar dan terintegrasi dalam irencana dan/ atau program 

yang akan atau sudah ditetapkan. Dalam penyusunan kebijakan, 

rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan 

alternative penyempurnaan kebijakan, rencana dan/ atau program 

agar dampak dan/atau resiko lingkungan yang tidak diharapkan 

dapat diminimalkan, sedangkan dalm evaluasi kebijakan, rencana 

dan/atau proram, KLHS digunakan untuk mngidentifikasi dan 

memberikan alternative penyempurnaan kebijakan, rencana 

dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/ atau resiko 

negatif terhadap lingkungan. KLHS bermanfaat untuk memfasilitasi 
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dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku 

pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan 

evaluasi kebijakan, rencana dan/ atau program dapat secara aktif 

mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/tau 

program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip 

pembangunan berkelanjutan. Melalui proses KLHS, diharapkan 

pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi 

kebijakan, rencana dan/ atau program dapat mengetahui dan 

memahami pentingnya menerapkan prinsip – prinsip pembangunan 

berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, 

rencana dan/ atau program. 

 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto 

memiliki 5 (lima) bidang urusan yaitu Bidang Ketenagakerjaan, 

Bidang Pengawasan dan Syarat kerja dan Bidang Ketransmigrasian  

 Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Pengawasan dan Syarat 

kerja analisi program kegiatan yang direncanakan terhadap kajian 

lingkungan hidup strategis tidak dilakukan secara mendalam 

mengingat tugas pokok dan fungsinya lebih berorientasi kepada 

pembangunan sumber daya manusia. Artinya bahwa program 

kegiatan yang direncanakan tidak memiliki dampak yang signifikan 

terhadap lingkungan hidup strategis. 

 Bidang Ketransmigrasian, analisis program kegiatan yang 

direncanakan terhadap kajian lingkungan hidup strategis dilakukan 

secara mendalam mengingat tugas pokok dan fungsinya sebelum 

dilakukan pembinaan sumber daya manusia (warga transmigrasi) 

terlebih dahulu dilakukan tahapan-tahapan penyiapan permukiman, 

perpindahan dan penempatan serta pemberdayaan masyarakat 

binaan dalam penyelenggaraan ketransmigrasian. 

Adapun tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut : 

o Perencanaan Teknis berupa kejelasan areal ( clear ) dan status 

lahan bebas dari masalah ( clean ) seperti areal tidak masuk 
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kawasan hutan atau tidak tumpang tindih dari peruntukan 

pihak lain. 

o Pembangunan Kawasan/ Permukiman Transmigrasi Baru 

(PTB) berupa legalias lahan, ada desai RTSP, desai rancang 

kapling, desain tata letak yang memenuhi layak huni , layak 

usaha, layak berkembang dan layak lingkungan. 

o Pembinaan Warga Transmigrasi berupa pembinaan sosial 

ekonomi dan sosial budaya ( layanan pendidikan, kesehatan, 

pembangunan sarana fasilitas umum, bantuan modal, 

bantuan bibit pertanian, bantuan jaminan hidup beras dan 

non beras, bantuan pupuk/ pestisida). 

Berdasarkan uraian di atas Nampak jelas bahwa program 

kegiatan ketransmigrasian sangat memperhatikan kajian lingkungan 

hidup strategis karena dalam tahapannya sudah menganalisis 

dampak lingkungan hidup sekitar kawasan transmigrasi. 
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3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 

   Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi adalah sebagai berikut : 

       Tabel 3.1 

Isu-Isu Strategis 

(Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Ketenagakerjaan, dan 

Ketransmigrasian) 

Kabupaten Jeneponto 

No Urusan / 

IKK 

Tafsiran 

Capaian 

Target 

Permasalahan Faktor-Faktor 

Penentu 

Keberhasilan 

1. Rasio 

Penduduk 

Yang Bekerja 

Meningkatk

an kualitas 

dan 

keterampila

n tenaga 

kerja 

Masih 

rendahnya 

kompetensi 

tenaga kerja 

berakibat 

rendahnya 

daya saing 

tenaga kerja di 

pasar kerja 

atau lowongan 

kerja tidak 

terpenuhi 

karena 

ketidaksesuaia

n kompetensi 

yang 

dibutuhkan  

 Optimalisasi Balai 

Latihan Kerja 

(BLK) dan 

Lembaga Latihan 

Kerja (LLK) baik 

yang dikelola 

secara langsung 

oleh Pemerintah 

maupun Swasta 

dengan melakukan 

berbagai jenis 

pelatihan guna 

meningkatkan 

kompetensi tenaga 

kerja dengan 

menitikberatkan 

pada pelatihan 

berbasis 
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kompetensi. 

 Penataan kembali 

“link and match” 

kurikulum diklat 

kebutuhan jabatan 

pasar kerja 

sehingga 

ketidaksesuaian 

tersebut dapat 

diminimalisir 

 Pengembangan 

sistem kerjasama 

kemitraan anatara 

dunia usaha 

dengan lembaga 

pelatihan agar 

dapat lebih banyak 

menyerap tenaga 

kerja yang terlatih 

dan sesuai dengan 

kompetensi yang 

dibutuhkan. 

 Optimalisasi 

sistem informasi 

pasar kerja dan 

penempatan 

tenaga kerja lokal, 

dalam dan luar 

negeri 

2. Angka 

partsipasi 

Peningkatan 

angka 

Rendahnya 

keterampilan 

Pembekalan dan 

pelatihan tenaga 
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angkatan 

kerja 

partisipasi 

kerja 

tenaga kerja kerja baik skill 

maupun kemampuan 

manajemen 

3. Angka 

sengketa 

pengusaha-

pekerja per 

tahun 

Penurunan 

angka 

sengketa 

pengusaha-

pekerja 

Tidak adanya 

kesepakatan 

tentang upah 

antara 

pengusaha 

dengan tenaga 

pekerja 

Penetapan upah 

minimum regional 

yang disesuaikan 

dengan kemampuan 

dari perusahaan 

4. Tingkat 

partisipasi 

angkatan 

kerja 

Peningkatan 

partisipasi 

angkatan 

kerja 

Tingkat 

pendidikan 

tenaga kerja 

relatif masih 

rendah 

Pembangunan balai 

latihan yang bertaraf 

internasional 

5. Pencari kerja 

yang 

ditempatkan 

Peningkatan 

jumlah 

angka 

pencari 

kerja yang 

ditempatka

n 

Ketidaksesuai

an antara 

jenis 

pendidikan 

dan 

kebutuhan 

pasar kerja 

yang tersedia 

Pembangunan 

sekolah kejuruan 

yang berbasis 

kebutuhan pasar 

kerja 

6. Tingkat 

penganggura

n terbuka 

Penurunan 

tingkat 

penganggur

an terbuka 

 Jumlah 

pertumbuha

n angkatan 

kerja tidak 

sesuai 

dengan 

lapangan 

kerja yang 

 Perlu komitmen 

untuk membuat 

program 

perencanaan 

tentang target 

penempatan 

tenaga kerja dalam 

menciptakan 
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tersedia. 

 Informasi 

pasar kerja 

masih 

terbatas 

lapangan kerja 

baru. 

 Pengembangan 

sistem informasi 

pasar kerja 

melalui online 

sistem. 

7. Keselamatan 

dan 

perlindungan 

Peningkatan 

upaya 

keselamata

n dan 

perlindunga

n tenaga 

kerja  

Terbatasnya 

jamsostek bagi 

tenaga kerja 

Meningkatkan 

jumlah tenaga kerja 

yang menerima 

jamsostek 

8. Perselisihan 

buruh dan 

pengusaha 

terhadap 

kebijakan 

pemerintah 

daerah 

Peningkatan 

jumlah 

perselisihan 

buruh dan 

pengusaha 

yang 

tertangani 

akibat 

kebijakan 

pemerintah 

daerah 

Tidak adanya 

kesepahaman 

antara pihak 

buruh dan 

pengusaha 

Meningkatkan peran 

lembaga 

penyelesaian 

perselisihan 

 

 Selain yang telah disebutkan di atas, terdapat juga isu-isu 

strategis atau permasalahan khusus yang menjadi perhatian oleh Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto selama 5 (lima) 

tahun kedepan dikarenakan : 
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a. Kesempatan kerja sekalipun cukup terbuka, namun bekerja hanya 

sebagai buruh kasar baik di perusahaan perkebunan maupun 

pertambangan. Demikian pula di sektor perikanan laut, buruh 

angkut dan petani. 

b. Semakin meningkatnya arus in migration rentan peluang kerja bagi 

penduduk sekitar termajinalkan sehingga meningkatkan jumlah 

pengangguran. 

c. Tingginya angka kelulusan SLTP dan SLTA menjadi angkatan kerja 

untuk siap menjadi tenaga kerja. 

d. Masih rendahnya sumberdaya manusia dan keterampilan lulusan 

untuk masuk dunia kerja karena tidak sesuai dengan kebutuhan 

sehingga tercover pada pekerjaan buruh kasar seperti tenaga kerja 

lulusan SD dan SLTP, atau masuk dalam sektor Tersier. 

e. Masalah alih jasa tenaga kerja ( Outsourching ) 

f. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ( TKI ) yang masih 

bermasalah dalam penanganannya. 

g. Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) belum 

berjalan maksimal. 

h. Klaim lahan warga transmigrasi oleh pihak luar sehingga 

penyediaan calon lokasi transmigrasi harus betul-betul memenuhi 

kriteria 2C ( Clean and Clear ) dan 4L ( Layak Huni, Layak Usaha, 

Layak Berkembang dan Layak Lingkungan ). 

i. Tapal batas antara desa ex UPT dengan desa lama maupun tapal 

batas bersama desa ex UPT. Untuk ini perlu diadakan penataan 

batas desa di wilayah Kabupaten Jeneponto. 
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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  

KABUPATEN JENEPONTO 

 

4.1 Visi dan Misi SKPD 

 

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut 

Tupoksi Instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar 

dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipasi, inovatif 

serta produktif. 

Perumusan visi organisasi diharapkan agar setiap anggota 

dalam organisasi tersebut memahami arah dnan tujuan organisasi 

yang ingin dicapai bersama. Disamping itu pernyataan visi dapat 

menciptakan kesadaran kolektif diantara seluruh anggota organisasi 

tentang pentingnya pencapaian kondisi ideal yang diinginkan dan 

dirumuskan secara bersama. Dalam mengantisipasi tantangan ke 

depan menuju kondisi yang diinginkan organisasi sesuai dengan 

tuntutan paradigma baru pembangunan maka Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto menyatakan visi adalah 

sebagai berikut : 

 

 Visi : 

 

 “ Terwujudnya Pelayanan public yang baik dan 

Peningkatan Kemampuan, Kemandirian Tenaga Kerja 

yang Berbasis Daya Saing Daerah Menuju Masyarakat  

yang Sejahtera. “ 
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 Misi : 

 

1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas aparatur dalam 

pelayanan public bagi tenaga kerja dan seluruh lapisan 

masyarakat. 

2. Meningkatkan Kualitas dan keterampilan tenaga kerja yang 

mampu berdaya saing dalam rangka memenuhi kebutuhan 

pasar dan penempatan tenaga kerja serta perlindungan 

tenaga kerja. 

3. Mewujudkan Jaminan kepastian hukum dibidang 

ketenagakerjaan dan menciptakan suasana yang nyaman 

dan produktif dalam bekerja dan berusaha.  

4. Mengembangkan potensi sumberdaya kawasan dan 

masyarakat transmigrasi. 

 Berdasarkan Visi dan Misi tersebut diatas, ditetapkan 

perkembangan dan idenfikasi permasalahan, tujuan dan sasaran 

pembangunan. Strategi dan kebijakan prioritas pembangunan dan 

kebutuhan program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 

2018–2023. 

   

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah SKPD 

 

 TUJUAN 

Ada pun tujuan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi yaitu : 

o Meningkatkan kemampuan dan disiplin aparatur dalam 

melaksanakan fungsi dan tugas pokok. 

o Meningkatkan kualitas keterampilan dan produktivitas 

tenaga kerja, penempatan, perlindungan dan pengawasan 

tenaga kerja. 

o Meningkatkan perlindungan dan pengawasan dibidang 

ketenagakerjaan. 
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o Menyelesaikan permasalahan tanah sengketa dilahan 

kawasan transmigrasi dan Meningkatkan pemberdayaan 

kawasan transmigrasi. 

 

 SASARAN 

 

Sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan 

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Jeneponto, yaitu : 

o Tersedianya sarana dan prasarana serta SDM aparatur yang 

kompeten,berbasis kinerja dan akuntabilitas public dalam 

pelayanan. 

o Tersedianya tenaga kerja terampil dan professional. 

o Tercapainya perlindungan dan pengawasan tenaga kerja. 

o Tersedianya lahan trnsmigrasi yang cleen dan clear dari 

sengketa. 
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Tabel 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  

Kabupaten Jeneponto 

 

 

 

 

 

 

 

NO TUJUAN SASARAN 

INDIKA

TOR 

SASAR

AN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 

2018 2019 2020 2021 2023 

1. Meningkatkan 
kemampuan dan 
disiplin aparatur 

dalam 
melaksanakan 
fungsi dan tugas 
pokok 

Tersedianya 

sarana dan 

prasarana serta 

SDM aparatur 

yang kompeten, 

berbasis kinerja 

dan akuntabilitas 

public dalam 
pelayanan 

Persentase 
peningkat
an kualitas 

sumber 
daya 
aparatur 

100% 100% 100% 100% 100% 

2. Meningkatkan 
kualitas 
keterampilan dan 
produktivitas 
tenagakerja, 
penempatan, 
perlindungan dan 
pengawasan tenaga 
kerja 

Tersedianya 

tenaga kerja 

terampil dan  

professional 

Jumlah 
penduduk 
angkatan 
kerja 

113.081 113.281 113.481 113.681 113.881 

3. Meningkatkan 
perlindungan dan 
pengawasan 
dibidang 
ketenagakerjaan 

Tercapainya 

perlindungan dan 
pengawasan 

tenaga kerja 

 

Jumlah 

pencari 
kerja 

1.509 1.700 1.900 2.100 2.300 

4. Menyelesaikan 
permasalahan tanah 

sengketa dilahan 
kawasan 
transmigrasi dan 
Meningkatkan 
pemberdayaan 
kawasan 
transmigrasi 
 

Tersedianya lahan 

transmigrasi yang 

clean dan clear 

dari sengketa 

Persentase 
penyelesai

an 
masalah 
lahan 
sengketa 

10% 20% 30% 0 0 
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4.2 Strategi dan Kebijakan 

 Strategi 

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang 

dirancang secara konseptual, yaitu sesuatu yang akan dicapai 

atau dihasilkan oleh organisasi dalam kurun waktu tahunan, 

semesteran, triwulanan atau bulanan. Sebagai penjabaran dari 

tujuan, sasaran merupakan bagian integral dalam proses 

perencanaan strategis melalui tindakan dan alokasi sumber daya 

organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. 

Strategi yang ingin diterapkan Dinas  Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Jeneponto, sebagai berikut : 

1. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi. 

2. Peningkatan anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

3. Peningkatan keterampilan tenaga kerja siap pakai melalui 

pelatihan kerja.   

4. Peningkatan pengawasan tentang norma ketenagakerjaan. 

5. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana sosial dan ekonomi 

di kawasan transmigrasi. 

6. Peningkatan mitra usaha khususnya mitra tenaga kerja dalam 

ketenagakerjaan dan penyaluran tenaga kerja. 

 

 Kebijakan 

 

 Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwewenang untuk 

dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam 

pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna 

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan 

sasaran, tujuan, serta Visi dan Misi Instansi Pemerintah. 
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 Kebijakan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang 

meliputi adalah : 

1. Peningkatan keterampilan dan kualitas tenaga kerja dalam 

rangka perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor. 

2. Penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta 

penguatan dan penyelarasan regulasi bidang ketenagakerjaan. 

3. Peningkatan kinerja aparat dan kualitas SDM instruktur dan 

tenaga kepelatihan dalam rangka meningkatkan 

profesionalisme dan kompetisi kerja. 

4. Peningkatan dan pengembangan wilayah transmigrasi melalui 

pembangunan sarana dan prasarana transmigrasi. 
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BAB V 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN  

PERANGKAT DAERAH 

 

Sesuai perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan 

operasional program prioritas dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu program 

prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk 

perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan 

untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya 

adalah perencanaan operasional. 

Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran 

pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan 

pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode 

dan sebaliknya, menjadi operasional diperiode berikutnya. 

Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya 

menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang 

dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. 

Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih 

dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis 

ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent 

untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik 

strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab 

Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik, 

menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan Kepala Daerah pada 

tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, 

program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan 

agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak 

langsung dipengaruhi oleh visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Artinya, 

suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta 

program Kepala Daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain 

ditinggalkan atau diterlantarkan. Perumusan program prioritas bagi 
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penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja 

pembangunan daerah secara sistematis. 

Sebagai bentuk penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, 

Strategi, dan Kebijakan maka dalam rencana upaya pengelolaan 

pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan (growth centered 

development), pembangunan yang bertumpu pada rakyat yang 

mengutamakan kepentingan rakyat (people centered development) serta 

menjaga dan memelihara stabilitas pembangunan (development stability) 

dan kesinambungan pembangunan (development continuity) dituangkan 

dalam program dan kegi atan.Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana 

diuraikan pada bab IV tersebut diatas, ditetapkan sasaran yang akan 

dicapai, yang menjadi dasar penetapan Program dan Kegiatan dan yang 

akan mendeskripsikan pencapaian sasaran dalam merealisasikan tujuan 

yang dapat di lihat pada tabel terlampir.  
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BAB VI 

INDIKATOR KINERJA 

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRSI  

 YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

 

Dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan, maka perlu ditetapkan 

indikator kinerja. Indikator kinerja menjadi ukuran kinerja dalam rangka 

melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrsi Kabupaten Jeneponto dalam periode RPJMD yakni Tahun 

2018-2023. 

 Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrsi Kabupaten 

Jeneponto yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang telah 

ditetapkan tidak terlepas dari Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrsi, dan juga mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

di bidang ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

PER.04/MEN/IV/2011 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) Bidang Ketenagakerjaan.  

Adapun daftar indikator kinerja dan target yang harus dicapai 

dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut : 

1. Rasio tenaga kerja terdidik dibandingkan dengan tenaga kerja yang 

tidak terdidik 

2. Jumlah angkatan kerja usia 15 tahun keatas 

3. Jumlah penduduk yang bekerja usia 15 tahun keatas 

4. Jumlah permintaan tenaga kerja 

5. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 

6. Jumlah pencari kerja yang mendaftar 
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Tabel 6.1 

Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang 

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

No. Indikator Satuan 

Kondisi 
pada 
Awal 

Periode 
RPJMD 

2019 

Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke- 
Kondisi 

pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Rasio tenaga kerja 
terdidik dibandingkan 
dengan tenaga kerja 
tidak terdidik 

% 0,96 1,5 2 2,5 3 3,5 3,5 

2 
Jumlah angkatan 
kerja usia 15 - 49 
tahun 

Jiwa 1,524 1,824 2,124 2,424 2,724 3000 3000 

3 
Jumlah Penduduk 
angkatan kerja 

Jiwa 113,081 157.601 158.601 158.601 158.601 158.601 158.601 

4 
Jumlah permintan 
tenaga kerja 

Orang 4,041 4500 5000 5500 6000 6500 6500 

5 
Jumlah pencari kerja 
yang ditempatkan 

Orang 264 320 360 420 500 600 600 

6 
Jumlah pencari kerja 
yang mendaftar 

Orang 981 1200 1500 1800 2200 2700 2700 

7 
Persentase 
Transmigrasi 
Swakarsa 

KK 50 50 50 50 50 50 50 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis kebijakan pada sektor Tenaga Kerja, dan 

Transmigrasi Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 – 2023 merupakan 

konseptual yang di dasarkan pada kondisi objektif yang akan dicapai pada 

masa yang akan datang dalam konsep otonomi daerah yaitu terciptanya 

Good Governance. 

 

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto 

adalah wujud dari penjabaran Visi, Misi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Jeneponto Lima Tahun ke depan yang di tuangkan dalam program kegiatan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memacu pembangunan pada 

sektor ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan masyarakat sehingga : 

 

1. Rencana Strategis ini wajib dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh 

semua aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Jeneponto melalui sama terpadu dengan Instansi terkait, Lembaga 

Swadaya Masyarakat, Kalangan Dunia Usaha dan Masyarakat. 

2. Rencana Strategis ini di harapkan dapat dijadikan acuan dalam 

penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, dan 

Transmigrasi Kabupaten Jeneponto. 

 

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 - 2023 belumlah sempurna 

karena masih banyak kekurangan, untuk itu diharapkan saran-saran demi 

kesempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2018 - 2023. 
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