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KATA PENGANTAR 

 
Salah satu bentuk mewujudkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah dengan menyusun rencana aksi 

kinerja sasaran Perangkat Daerah. Rencana aksi atau action plan adalah langkah awal 

yang harus dilakukan jika kita ingin melakukan perubahan. Rencana aksi itu sendiri 

setidaknya harus memenuhi 5 kriteria SMART (Specific, Measurable, Achieveable, 

Realistic, Timebound ). 

 
Begitu tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah terutama 

menghadirkan kembali negara dalam sendi kehidupan masyarakat merupakan 

tantangan bagi segenap Aparatur Sipil Negara dalam mewujudkan kerja nyata. Untuk 

menjawab tantangan dimaksud diperlukan perencanaan yang prospektif, realistis 

akuntabel dan transparan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser 

dituntut untuk mampu merencanakan kebijakan yang inovatif dan dapat 

diimplementasikan dalam bentuk rencana aksi untuk selanjutnya dilakukan monitoring 

sehingga ada evaluasi untuk mewujudkan perencanan yang lebih baik . 

 

Dokumen  rencana  aksi  ini hendaknya  menjadi   salah  satu  pedoman   dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain daripada itu harapannya dokumen 

rencana aksi ini bermanfaat dan menjadi salah satu referensi ketika mewujudkan dan 

memformulasikan perencanaan di Kabupaten Paser. 

 

Tana Paser, 15 Februari 2018 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu bentuk mewujudkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara 

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah 

dengan meyusun rencana aksi Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Aksi 

Kinerja Sasaran. Membuat action plan atau rencana aksi adalah langkah awal yang harus 

dilakukan jika kita ingin melakukan perubahan. Rencana aksi sendiri setidaknya harus 

memenuhi 5 kriteria SMART. Yakni Specific, Measurable,Achieveable, Realistic, Timebound. 

Mengapa perlu memenuhi 5 kriteria di atas? Tentunya karena rencana perubahan yang 

kita buat akan sia-sia tanpa adanya kelima hal tersebut. Bayangkan jika kita harus membuat 

perubahan atas masalah yang tidak jelas atau tidak spesifik. Bayangkan jika kita harus 

membuat perubahan atas rencana-rencana tanpa ada tolok ukur keberhasilan yang pasti. 

Bayangkan jika kita harus membuat perubahan yang sudah nyata-nyata tidak mungkin diubah. 

Bayangkan jika kita harus membuat perubahan yang imajiner tanpa dilandasi realita sekitar. 

Bayangkan jika kita harus membuat perubahan tanpa ada batasan waktu atas goal yang ingin 

kita capai. Jadi kesimpulannya, kelima kriteria di atas akan membantu mengarahkan kita 

membuat perubahan sosial melalui rencana aksi yang matang sehingga menjadi jelas target 

apa yang ingin dicapai.  

Rencana Aksi sangat penting dibuat di awal karena dari situlah kita dapat menganalisa 

berbagai goal atau tujuan utama yang menjawab problem statement, objektif, aktivitas, hingga  

eksekusi kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan terkait perubahan yang akan kita lakukan. 

Dari Rencana Aksi pula, kita akan memiliki arah yang jelas atas awal dan akhir 

perubahan tersebut. Rencana Aksi juga bisa merepresentasikan proses perubahan yang 

dinamis, jika diperlukan kita juga dapat mengakomodasi perubahan saat informasi baru 

muncul. 

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa dokumen Rencana Aksi berperan penting 

untuk mengeksekusi sasaran kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadikan Tenaga 

kerja dan Transmigran Kabupaten Paser yang Mandiri, Berdaya saing dan Sejahtera. 

. 

 

 

 

 



2 
 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan dokumen rencana aksi kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2018 adalah sebagai salah satu referensi sekaligus 

sebagai panduan untuk mengimplementasikan formulasi kebijakan yang telah dituangkan 

dalam bentuk program kerja. Sedangkan yang menjadi tujuan penyusunan dokumen rencana 

aksi kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diantaranya sebagai berikut : 

1.  Untuk mewujudkan rencana aksi yang telah diformulasikan dengan memperhatikan unsur 

Specific, Measurable, Achieveable, Realistic, Timebound. 

2.  Untuk mensinkronisasikan rencana aksi dengan implementasi kebijakan. 

3.  Sebagai data dukung untuk melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi. 

 

1.3. Gambaran Umum 

1.3.1. Tugas, Fungsi dan Struktur  OPD 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser berkedudukan di Jalan Jenderal 

Sudirman Nomor 68 Tana Paser, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Paser 

dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan prinsip otonomi Daerah 

dan tugas pembantuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Paser mempunyai tugas adalah : 

 
“Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penempatan dan 

peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja,hubungan 

industrial serta transmigrasi dengan prinsip otonomi daerah  

dan tugas pembantuan” 

 

Dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Paser menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan 

di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan RPJMD Kabupaten Paser; 

b. perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, 

pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi;  

c. penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Ketenagakerjaan dan 

transmigrasi yang meliputi penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan 
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produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang 

penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, 

hubungan industrial serta transmigrasi;   

e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaran tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi; 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan 

g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan. 
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Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Paser dibantu oleh Sekretariat dan 4 (empat) bidang yang diatur berdasarkan 

Peraturan Bupati Paser Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga 

Kerja dan TransmigrasiKabupaten Paser. 

Tugas dan fungsi Sekretariat dan 4 (empat) bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Paser adalah sebagai berikut : 

1. Sekretariat 

1.1. Sekretariat 

a. Tugas Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum meliputi 

perencanaan program, kepegawaian, kelembagaan, penatausahaan keuangan, 

perlengkapan, kehumasan dan rumah tangga dinas, dan memberikan pelayanan 

administratif kepada satuan kerja di lingkungan dinas. 

b. Fungsi Sekretariat 

a) pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas: 

b) pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator 

kinerja untuk setiap program/kegiatan; 

c) pelaksanaan pembantuan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas ;  

d) pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi 

perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan; 

e) pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam 

rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 

f) pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi 

kepegawaian dan kediklatan;  

g) pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi; 

dan 

h) pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi 

Sekretariat.  

1.2. Sub Bagian Perencanaan Program 

a. Tugas Sub Bagian Perencanaan Program 

Sub bagian perencanaan program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

rencana program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

b. Fungsi Sub Bagian Perencanaan Program 

a) pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan Dinas sesuai dengan 

rencana strategis Pemerintah Daerah; 
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b) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) Dinas; 

c) pelaksanaan penyusunan dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program 

dan kegiatan; 

d) pelaksanaan penyusunan pelaksanaan program kegiatan, mengevaluasi dan 

melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, 

triwulanan,semester dan tahunan); 

e) pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam 

rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP); 

f) pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan 

publikasi;dan 

g) pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian 

Perencanaan Program. 

1.3. Sub Bagian Umum 

a. Tugas sub bagian umum 

Sub bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan  urusan rumah tangga, 

mengelola barang milik daerah dan administrasi kepegawaian. 

b. Fungsi sub bagian umum 

a) pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan 

pemeliharaan barang milik Daerah pada Dinas; 

b) pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan 

pemanfaatan, penatausahaan (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) 

pengamanan dan pemeliharaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas; 

c) pelaksanaan penyusunan analisis  jabatan (ANJAB), pengusulan formasi jabatan 

fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum, penerapan kualifikasi 

jabatan, evaluasi pelaksanaan tugas jabatan struktural, dan peningkatan 

kompetensi PNSD di lingkungan Dinas; 

d) pelaksanaan penyusunan penempatan dan pemindahan, kepangkatan, 

penggajian, usulan pengangkatan dalam jabatan,  pendidikan dan pelatihan,  

dan pembinaan disiplin, serta peningkatan kesejahteraan PNS di lingkungan 

Dinas; 

e) pelaksanaan penyusunan uraian tugas jabatan fungsional umum/fasilitatif; 

f) pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja di 

lingkungan Dinas; 

g) pelaksanaan penyusunanpenerapan ketentuan tata naskah Dinas, tata 

kearsipan, pakaian Dinas, jam kerja dan perjalanan Dinas pegawai di lingkungan 

Dinas;dan 
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h) pelaksanaan tugas lain yang relevan  dengan tugas dan fungsi Subbagian  

Umum. 

1.4. Sub Bagian Keuangan 

a. Tugas sub bagian keuangan 

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan 

menatausahakan keuangan Dinas. 

b. Fungsi sub bagian keuangan 

a) pelaksanaan penyusunan anggaran belanja Dinas yang meliputi belanja 

langsung dan tidak langsung, termasuk perubahannya; 

b) pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen 

pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA); 

c) pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah membayar (SPM); 

d) pelaksanaan penelitian kelengkapan surat perintah pembayaran langsung (SPP-

LS), surat perintah pembayaran uang persediaan (SPP-UP), surat perintah 

pembayaran ganti uang (SPP-GU) dan surat perintah pembayaran tambah uang 

(SPP –TU); 

e) pelaksanaanverifikasi surat pemintaan pembayaran (SPP); 

f) pelaksanaan pengujian tagihan dan melaksanakan pembayaran atas persetujuan 

kepala Dinas selaku pengguna anggaran; 

g) pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan; 

h) pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;   

i) pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penatausahaan keuangan pada unit 

pelaksana teknis di lingkungan Dinas; 

j) pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian 

Keuangan. 

2. Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja 

2.1. Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja 

a. Tugas Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja 

Bidang Penempatan dan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan 

pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program 

kegiatan pengembangan bursa Kerja dan peningkatan kesempatan kerja, 

sertapenempatan tenaga kerja. 

b. Fungsi Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja 

a) pelaksanaanperumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program 

kegiatan teknis pelaksanaan pengembangan bursa Kerja dan peningkatan 

kesempatan kerja, serta penempatan tenaga kerja sesuai dengan rencana 

strategis pemerintah daerah; 
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b) pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan 

pengembangan bursa Kerja dan peningkatan kesempatan kerja, serta 

penempatan tenaga kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria 

yang ditetapkan pemerintah; 

c) pelaksanaan fasilitas penempatan dan peningkatan kesempatan kerja; 

pelaksanaan pembinaan SDM, pengembangan dan penempatan tenaga kerja; 

d) pelaksanaan penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta 

pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri; 

e) pelaksanaan pengkoordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi 

lembaga pelatihan kerja Kabupaten;  

f) pelaksanaan pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA) sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

g) pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan di bidang penempatan dan 

peningkatan kesempatan kerja; 

h) pelaksanaan pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan 

pameran bursa kerja/job fair  Kabupaten; 

i) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan di 

bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja dengan seksi 

Pengembangan Bursa Kerja dan peningkatan kesempatan kerja, serta 

Penempatan Tenaga Kerja; 

j) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan penempatan 

dan peningkatan kesempatan kerja; dan 

k) pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang 

Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja. 

2.2. Seksi Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja 

a. Tugas Seksi Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja 

Seksi Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja mempunyai 

tugas melaksanakan urusan pengembangan bursa kerja dan peningkatan 

kesempatan kerja. 

b. Fungsi Seksi Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja 

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatanp engembangan bursa 

kerja dan peningkatan kesempatan kerja sesuai dengan rencana strategis 

pemerintah daerah; 

b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan 

kebijakan pengembangan bursa kerjadan peningkatan kesempatan kerja sesuai 

dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah; 
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c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan 

bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja sesuai dengan norma, standar, 

Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah; 

d. pelaksanaan pelayanan informasi pasar kerja (IPK) yang meliputi pengumpulan, 

pengelolaan dan penyusunan data IPK; 

e. pelaksanaan pasar kerja di bidang pengembangan bursa kerja dan peningkatan 

kesempatan kerja; 

f. pelaksanaan penyajian dan penyebarluasan IPK di bidang pengembangan bursa 

kerja dan peningkatan kesempatan kerja; 

g. pelaksanaan pembinaan bursa kerja di lembaga satuan pendidikan menengah, 

pendidikan tinggi dan pelatihan (bursa kerja khusus/BKK); 

h. pelaksanaan penyelenggaraan bursa kerja (Job Market Fair); 

i. pelaksanaan data lowongan kerja dengan System Daring (On-Line System) atau 

peyelenggaraan bursa kerja secara elektronik (Bursa Kerja On-Line/BKOL); 

j. pelaksanaan penyusunan proyeksi permintaan dan penawaran tenaga kerja; 

k. pelaksanaan pegembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja; 

l. pelaksanaan pengelolaan informasi ketenagakerjaan, meliputi pengumpulan, 

pengelolaan dan penyajian informasi ketenagakerjaan; 

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan 

pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja; dan 

n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi 

Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja. 

2.3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja 

a. Tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja 

Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan 

penempatan tenaga kerja. 

b. Fungsi Seksi Penempatan Tenaga Kerja 

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penempatan tenaga 

kerja sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah; 

b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan 

kebijakan penempatan tenaga kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur 

dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah; 

c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penempatan 

tenaga kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang 

ditetapkan pemerintah; 

d. pelaksanaan pemantauan wajib lapor lowongan kerja; 

e. pelaksanaan pelayanan pencari kerja (AK1); 
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f. pelaksanaan pelayanan pengantaran/perantaraan kerja, pelayanan penempatan 

AKL, AKAD dan AKN; 

g. pelaksanaan pelayanan surat izin pengarahan; 

h. pelaksanaan penerbitan surat pesetujuan penerbitan;  

i. pelaksanaan pelayanan perizinan memperkerjakan tenaga asing (IMTA); 

j. pelaksanaan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing; 

k. pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan LPTKS; 

l. pelaksanaan pembinaan jafung pengantar kerja dan petugas antar kerja; 

m. pelaksanaan pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan; 

n. pelaksanaan pengelolaan data dan statistik ketenagakerjaan; 

o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi 

penempatan tenaga kerja; dan 

p. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi 

Penempatan Tenaga Kerja 

3. Bidang Hubungan Industrial  

3.1. Bidang Hubungan Industrial  

a.  Tugas Bidang Hubungan Industrial  

Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, 

Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan 

serta kelembagaan dan syarat kerja 

b. Fungsi Bidang Hubungan Industrial dan kesejahteraan tenaga kerja 

a) pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program 

kegiatan teknis pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, 

pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat 

kerja sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah; 

b) pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial 

ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan norma, 

standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah; 

c) pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial 

ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan norma, 

standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah; 

d) pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan terkait dengan 

hubungan industrial sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra OPD; 
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e) pelaksanaan program hubungan industrial guna pelaksanaan rencana strategis 

OPD; 

f) pelaksanaan penyusunan dan mengolah data hubungan industrial dalam rangka 

perencanaan teknis penyelenggaraan hubungan industrial dalam rangka 

perencanaan teknis penyelenggaraan hubungan industrial; 

g) pelaksanaan pelayanan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

h) pelaksanaan pembinaan hubungan industrial sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan pengesahan pearturan perusahaan dan 

pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi 

dalam satu daerah; 

i) pelaksanaan pengawasan pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas 

penyelenggaraan hubungan industrial; 

j) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Hubungan 

Industrial;dan 

k) pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi     

bidang Hubungan Industrial.. 

3.2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

a. Tugas Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialmempunyai tugas 

melaksanakan urusan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial. 

b. Fungsi Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

a) pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial sesuai dengan rencana strategis pemerintah 

daerah; 

b) pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan 

kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan norma, 

standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah; 

c) pelaksanaanperencanaanteknis operasional program kegiatan penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan 

kriteria yang ditetapkan pemerintah; 

d) pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan 

pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

sesuai dengan rencana strategis OPD; 
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e) pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pencegakan 

dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

f) pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial guna 

pelaksanaan rencana strategis OPD; 

g) pelaksanaan pembinaan terhadap pekerja/buruh dan pengusaha untuk 

berunding secara bipartit dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial ke arah win-win solution  penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah; 

h) pelaksanaan koordinasi teknis antara pegawai perantara HI/ Mediator HI, 

Konsiliator dan arbiter hubungan industrial; 

i) pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan penanganan gangguan 

hubungan industrial sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang 

ditetapkan pemerintah; 

j) pelaksanaan pengelolaan data penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan 

pemerintah; 

k) pelaksanaan bahan laporan pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

l) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial;dan 

m) pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

3.3. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

a. Tugas Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan 

b. Fungsi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengupahan dan 

jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan rencana strategis pemerintah 

daerah; 

b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan 

kebijakan pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan 

norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah; 

c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengupahan 

dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan norma, standar, Prosedur 

dan kriteria yang ditetapkan pemerintah; 
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d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan pengawasan norma 

pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; 

e. pelaksanaan bahan perencanaan program dan kegiatan peningkatan 

kesejahteraan pekerja sesuai dengan rencana strategis OPD; 

f. pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan kesejahteraan pekerja 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

g. pelaksanaan kegiatan kesejahteraan pekerja guna pelaksanaan rencana 

strategis OPD; 

h. pelaksanaan bahan pedoman standar jaminan kesejahteraan, baik selama atau 

pasca bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

i. pelaksanaan pembinaan terhadap pekerja/ buruh dan pengusaha dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan pekerja; 

j. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan upah minimum sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

k. pelaksanaan pengelolaan dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan norma, 

standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah; 

l. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pengupahan dan jaminan sosial 

ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi 

pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan 

n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi 

Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

3.4. Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja 

a. Tugas Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja 

Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan 

kelembagaan dan syarat kerja 

b. Fungsi Kelembagaan dan Syarat Kerja 

a) pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan kelembagaan dan 

syarat Kerja sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah; 

b) pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan 

kebijakankelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan norma, standar, 

prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah; 

c) pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan  kelembagaan 

dan syarat kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang 

ditetapkan pemerintah; 

d) pelaksanaan bahan perencanaan program dan kegiatan kelembagaan 

hubungan industrial dan syarat kerja sesuai dengan rencana strategis OPD; 



14 
 

e) pelaksanaan petunjuk teknis kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f) pelaksanaan kegiatan kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja guna 

pelaksanaan rencana strategis OPD; 

g) pelaksanaan pelayanan kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

h) pelaksanaan pembinaan terhadap pekerja/ buruh dan pengusaha terkait 

dengan kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja; 

i) pelaksanaan pengelolaan data kelembagaan hubungan industrial dan syarat 

kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan 

pemerintah; 

j) pelaksanaan penyusunan bahan laporan pelaksanaan kelembagaan hubungan 

industrial dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi 

kelembagaan dan syarat Kerja hubungan industrial;dan 

l) pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi  

kelembagaan dan Syarat Kerja hubungan industrial. 

4. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja 

4.1. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja  

a. Tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja 

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerjamempunyai tugas melaksanakan 

pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program 

kegiatan pengembangan produktivitas kerja, serta pelatihan dan pemagangan. 

b. Fungsi Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja 

a) Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program 

kegiatan teknis pelaksanaan pengembangan produktivitas kerja serta  pelatihan 

dan pemagangan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah; 

b) pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan 

pengembangan produktivitas kerja, serta pelatihan dan pemagangan sesuai 

dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah; 

c) penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan terkait dengan 

pelatihan, serta pemagangan dan produktivitas kerja sesuai dengan Rencana 

Strategis (Renstra) OPD; 

d) Pelaksanaan program pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja guna 

pelaksanaan rencana strategis OPD; 
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e) Pelaksanaan penyusunan dan mengolah data pelatihan, pemagangan dan 

produktivitas kerja dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan 

pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja; 

f) pelaksanaan pelayanan pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

g) pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia; 

h) pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pemagangan kerja guna 

menguasai keterampilan atau keahlian tertentu serta pelatihan berdasarkan 

unit kopetensi; 

i) pelaksanaan perizinan dan pendaftaran dan pelatihan kerja; 

j) pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil dan pengukuran 

produktivitas tingkat daerah; 

k) pelaksanaan penyelenggaraan standarisasi dan sertifikasi kompetensi sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

l) pelaksanaan pengembangan produktivitas guna peningkatan dan perluasan 

kesempatan kerja; 

m) pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas 

penyelenggaraan pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja; 

n) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan 

BidangPelatihan dan Produktivitas Kerja; dan 

o) pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang 

Pelatihan dan Produktivitas Kerja. 

4.2. Seksi Pengembangan Produktivitas Kerja 

a. Tugas Seksi Pengembangan Produktivitas Kerja 

Seksi Norma Kerja mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan urusan pelayanan 

pengembangan produktivitas kerja 

b. Fungsi Seksi pengembangan produktivitas kerja 

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan 

produktivitas kerja sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah; 

b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan 

pengembangan produktivitas kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan 

kriteria yang ditetapkan Pemerintah; 

c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan 

produktivitas kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang 

ditetapkan pemerintah; 
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d. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan 

pengembangan produktivitas kerja sesuai dengan rencana strategis OPD; 

e. pelaksanaan kegiatan pengembangan produktivitas kerja guna pelaksanaan 

rencana strategis OPD; 

f. pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan dan konsultasi dalam rangka 

peningkatan produktivitas kerja; 

g. pelaksanaan pelatihan dan konsultasi produktivitas sesuai dengan kebutuhan 

yang ditetapkan; 

h. pelaksanaan pengukuran produktivitas kerja sesuai dengan norma, standar, 

prosedur dan kreteria yang ditetapkan pemerintah; 

i. pelaksanaan analisis produktivitas, baik di tingkat sektoral, komoditi maupun 

individu sebagai bahan pengembalian kebijakan di bidang pengembangan 

produktivitas; 

j. pelaksanaan pengelolaan data pengembangan produktivitas kerja sesuai dengan 

norma, standar, prosedur dan kreteria yang ditetapkan pemerintah; 

k. Pelaksanaan penyusunan bahan laporan pelaksanaan pengembangan 

produktivitas kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

l. pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil dan pengukuran 

produktivitas tingkat daerah; 

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi 

Pengembangan Produktivitas Kerja; dan 

n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi 

pengembangan Produktivitas Kerja. 

4.3. Seksi Pelatihan dan Pemagangan 

a. Tugas Seksi Pelatihan dan Pemagangan 

Seksi Pelatihan dan Pemagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelatihan 

kerja dan pemagangan baik didalam maupun diluar negeri.  

b. Fungsi Pelatihan dan Pemagangan 

a) pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pelatihan dan 

pemagangan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah; 

b) pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan 

pelatihan dan pemagangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria 

yang ditetapkan Pemerintah; 

c) pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pelatihan dan 

pemagangan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang 

ditetapkan pemerintah; 
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d) pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan pelatihan 

kerja dan pemagangan kerja sesuai dengan rencana strategis OPD; 

e) pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja dan pemagangan perja guna pelaksanaan 

rencana strategis OPD 

f) pelaksanaan pedoman dalam rangka menentukan kualifikasi jenis tenaga kerja 

pemagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

g) pelaksanaan pelatihan kerja guna penyiapan tenaga kerja trampil dan 

peningkatan kompetensi tenaga kerja; 

h) pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

i) pelaksanaan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

j) pelaksanaan inventarisir kelembagaan pelatihan pemagangan perusahaan dan 

kegiatan pemagangan yang mencakup program, jenis keterampilan, serttifikasi, 

pendanaan pelatihan; 

k) pelaksanaan pengkoordiniran pelaksanaan sosialisasi, promosi, seleksi dan 

penempatan peserta pemagangan baik didalam maupun diluar negeri; 

l) pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan di bidang pengembangan program 

pemagangan untuk lembaga pelatihan dan perusahaan pemagangan; 

m) pelaksanaan pengelolaan data pelatihan kerja dan pemagangan kerja sesuai 

dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah; 

n) pelaksanaan penyusunan bahan laporan pelaksanaan pelatihan kerja dan 

pemagangan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

o) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi 

Pelatihan dan Pemagangan;dan 

p) pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pelatihan 

dan Pemagangan. 

5. Bidang Transmigrasi  

5.1. Bidang Transmigrasi 

a. Tugas Bidang Transmigrasi 

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan 

Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan penyiapan pemukiman dan 

penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta 

pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi. 

b. Fungsi Bidang Transmigrasi 

a) Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program 

kegiatan teknis pelaksanaan penyiapan pemukiman dan penempatan 
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transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan 

infrastruktur kawasan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah; 

b) pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan 

penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat 

kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi 

sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan 

Pemerintah; 

c) pelaksanaan pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi dan masyarakat 

sekitar permukiman transmigrasi; 

d) pelaksanaan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi dan eks 

transmigrasi; 

e) pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan Daerah dan 

pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang 

ketransmigrasian Kabupaten; 

f) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan Seksi 

penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat 

kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi;  

g) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan transmigrasi; 

dan 

h) pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang 

Transmigrasi. 

5.2. Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi 

a. Tugas Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi 

Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas 

melaksanakan urusan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi. 

b. Fungsi Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi 

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penyiapan pemukiman 

dan penempatan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah 

Daerah; 

b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan 

penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi sesuai dengan norma, 

standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah; 

c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyiapan 

pemukiman dan penempatan transmigrasi sesuai dengan norma, standar, 

Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah; 

d. pelaksanaan pembangunan, identifikasi dan koordinasi sertifikasi baik calon 

lokasi, lahan dan pemukiman transmigrasi; 
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e. pelaksanaan penanganan permasalahan eks unit pemukiman transmigrasi; 

f. pelaksanaan pengalokasian tanah untuk pembangunan wilayah pemukiman 

transmigrasi (WPT) atau lokasi pemukiman transmigrasi (LPT) di wlayah 

kabupaten; 

g. pelaksanaan pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung 

pembangunan WPT atau LPT Kabupaten; 

h. pelaksanaan insfrastruktur kawasan transmigrasi, jalan, jembatan dan prasarana 

dasar lainnya; 

i. pelaksanaan pemugaran rumah transmigrasi dan non transmigrasi; 

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi 

penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi; dan 

k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi penyiapan 

pemukiman dan penempatan transmigrasi. 

5.3. Seksi pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi 

a. Tugas Seksi Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi 

Seksi Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi 

b. Fungsi Seksi pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi 

a) pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembinaan masyarakat 

kawasan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah; 

b) pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan 

pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi dengan norma, standar, prosedur 

dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah; 

c) pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembinaan 

masyarakat kawasan transmigrasi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan 

kriteria yang ditetapkan Pemerintah; 

d) pelaksanaan seleksi calon transmigrasi daerah asal penetapan (lokal) serta 

pelaksanaan penempatan transmigrasi; 

e) pelaksanaan pembinaan dan peningkatan SDM bidang ekonomi, sosial, budaya 

dan kelembagaan; 

f) pelaksanaan kerjasama antara kabupaten asal transmigrasi (dasal); 

g) pelaksanaan pengusulan rencana pengerahan dan perpindahan transmigrasi 

Kabupaten; 

h) pelaksanaan peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigrasi 

Kabupaten; 

i) pelaksanaan pengembangan SDM masyarakat kawasan transmigrasi dan 

pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi; 
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j) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi 

pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi; dan 

k) pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi SeksiPembinaan 

Masyarakat Kawasan Transmigrasi. 

5.4. Seksi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi 

a. Tugas Seksi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi 

Seksi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi mempunyai 

tugasmelaksanakan urusan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi 

b. Fungsi Seksi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi 

a) pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan 

infrastruktur kawasan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah 

Daerah; 

b) pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan 

pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi dengan norma, standar, 

prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah; 

c) pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan 

infrastruktur kawasan transmigrasi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan 

kriteria yang ditetapkan Pemerintah; 

d) pelaksanaan pengembangan sarana prasarana ekonomi masyarakat 

transmigrasi; 

e) pelaksanaan adaptasi dan sanitasi lingkungan kawasan transmigrasi; 

f) pelaksanaan pelayanan investasi di kawasan transmigrasi; 

g) pelaksanaan penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT 

atau LPT Kabupaten; 

h) pelaksanaan pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan 

transmigrasi Kabupaten; 

i) pelaksanaan pengembangan dan peningkatan infrastruktur jalan dan bangunan 

gedung kawasan transmigrasi; 

j) pelaksanaan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi kewirausahaan 

masyarakat kawasan transmigrasi; 

k) pelaksanaan penyelesaian sertifikasi lahan masyarakat transmigrasi; 

l) pelaksanaan sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT 

atau LPT dengan wilayah sekitar dalam kabupaten; 

m) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi 

pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi; dan 

n) pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi 

Pengembangan Infrastuktur Kawasan Transmigrasi. 
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6. UPTD Balai Latihan Kerja 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser memiliki 1 ( Satu ) Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja, yang tugas dan fungsinya di atur dalam Peraturan 

Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Dinas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser. 

a. Tugas UPTD Balai Latihan Kerja 

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program kegiatan 

dan penyusunan penetapan kebijakan pengelolaan balai latihan kerja. 

b. Fungsinya UPTD Balai Latihan Kerja 

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD BLK sesuai dengan 

rencana strategis pemerintah daerah;  

b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan UPTD 

BLK sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah; 

c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan UPTD BLK sesuai 

dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;  

d. pelaksanaan promosi program pelatihan kerja; 

e. pelaksanaan penyusunan kegiatan pelatihan tenaga kerja; 

f. pelaksanaan penyusunan instruktur dan calon peserta pelatihan; 

g. pelaksanaan pengadaan suku cadang dan peralatan pelatihan; 

h. pelaksanaan ketatausahaan UPTD BLK;  

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPTD BLK; dan 

j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi UPTD BLK. 

 

Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagai berikut : 

a. Kepala; 

b. Subbagian Tata Usaha;dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional 
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KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

      

STRUKTUR ORGANISASI UPTD BLK 

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER 
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1.4. Sumber Daya OPD 

1.4.1. Sumber Daya Manusia ( SDM ) 

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh 

instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja OPD 

tersebut. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser memiliki sumber daya 

manusia sebanyak 67 orang, dengan rincian satu orang pejabat eselon II/b, Eselon III/a ada 

satu orang, jabatan eselon III/b jumlahnya 4 orang, dan yang menduduki jabatan eselon IV/a 

dan IV/b berjumlah 14 orang, jabatan fungsional umum 22 orang, dan tenaga PTT sebanyak 

25 orang, sebagaimana disusun dalam tabel di bawah ini : 

 

Tabel 1.1 
Komposisi Pegawai Menurut Esselon 

No Jabatan Esselon Jumlah 

1 Kepala Dinas II b 1 

2 Sekretaris III a 1 

3 Kepala Bidang III b 4 

4 Kepala Sub Bagian, Seksi, UPTD IV a 13 

5 Kepala Sub Bagian Tata Usaha BLK IV b 1 

6 Jabatan Fungsional Umum PNS 22 

7 Pegawai Tidak Tetap (PTT) 25 

Jumlah 67 

 
Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser didominasi oleh 

golongan III yang berjumlah 29 Orang, sedang golongan II berjumlah 6 Orang, golongan IV 

berjumlah 7 Orang. Namun demikian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Paser juga dipengaruhi oleh kinerja pegawai PTT yang berjumlah 25 orang. Gambaran pegawai 

berdasarkan golongan dapat dilihat pada table sebagai berikut : 

 

Tabel 1.2 
Komposisi Pegawai Menurut Golongan 

No   Golongan Jumlah 

1 Golongan IV  7 

2 Golongan III 29 

3 Golongan II 6 

4 PTT 25 

Jumlah 67 
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Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dapat juga dipengaruhi 

oleh tingkat pendidikan dari pegawai yang tersedia. Tingkat pendidikan SLTA mendominasi 

pegawai yang ada dengan jumlah 33 orang, selanjutnya diikuti oleh tingkat pendidikan S1 

dengan jumlah 25 Orang. Kemudian tingkat pendidikan S2 berjumlah 7 Orang, yang terakhir 

tingkat pendidikan D3 sebanyak 2 orang. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan 

dapat lebih jelas dilihat di bawah ini sebagai berikut : 

 
Tabel 1.3 

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 S2 7 

2 S1 25 

3 D3 2 

4 SLTA 33 

Jumlah 67 

 

1.4.2. Sarana dan Prasarana OPD 

Gedung dan Perlengkapan bangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Paser berdiri di atas lahan dengan luas 1.000 m², terdiri dari 2 (dua) gedung. Gedung pertama 

digunakan untuk ruang kepala dinas, sekretariat dan ruang bidang-bidang. Gedung kedua 

diperuntukan untuk ruang pertemuan dengan luas 400. m². 

Kendaraan dinas operasional roda empat yang digunakan untuk ke lapangan sebanyak 

3 unit yang terdiri atas 2 unit double cabin dan 1 unit bus. Perlengkapan inventaris lainnya 

sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas organisasi dinas, antara lain meja, kursi, 

lemari, brankas, komputer, printer, mesin tik, pesawat telepon, dan perlengkapan lainnya. 
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VISI

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

" MENJADIKAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAN KABUPATEN PASER 
YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA"

BAB  II 

VISI DAN MISI 
 

2.1. Visi dan Misi  

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser harus terus 

menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan 

tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat 

meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara 

output dengan outcome dan dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah telah 

tertuang didalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021. 

Adapun gambaran masa depan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Paser tertuang dalam visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser 

sebagai berikut : 

 

 

  

 

 

 

 

Makna visi yang yang telah ditetapkan dapat dijabarkan sebagai berikut : 

Tenaga Kerja mengandung makna seluruh masyarakat yang tergolong usia kerja, baik 

yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. 

Transmigran mengandung arti seluruh masyarakat yang masuk dalam program 

kegiatan transmigrasi, baik transmigrasi lokal maupun transmigrasi antar daerah. 

Mandiri mengandung makna bahwa suatu kondisi di mana masyarakat memiliki 

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Berdaya saing mengandung makna bahwa tenaga kerja Kabupaten Paser memiliki 

kemampuan dan keterampilan sehingga mampu bersaing, baik pada tingkat lokal, nasional, 

maupun internasional. Tenaga kerja yang demikian seharusnya memiliki ilmu pengetahuan 

yang memadai, berwawasan luas, memiliki moral dan mental teruji serta memiliki keunggulan 

kompetitif. 

Sejahtera mengandung arti terpenuhi dan tercukupi segala kebutuhan hidup sehari-

hari, baik kebutuhan ekonomi, mental maupun spiritual. Kesejahteraan dapat dilihat salah 

satunya adalah meningkatnya daya beli dan pendapatan seseorang. 
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Sebagai upaya mencapai visi tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Paser menetapkan misi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai 

kebutuhan pasar kerja;  

2. Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja;  

3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja dan 

perlindungan ketengakerjaan sehingga menumbuhkan iklim kerja dan investasi yang 

kondusif;  

4. Mengembangkan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang sejahtera untuk 

mendukung pembangunan daerah;  

5. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang berkualitas dan sumber daya aparatur yang 

profesional.  

      

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD 

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tindak lanjut untuk menjabarkan visi dan misi 

dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan memecahkan permasalahan pembangunan yang 

dihadapi. Rumusan tujuan dinyatakan dalam bentuk kualitatif, sedangkan sasaran lebih bersifat 

kuantitatif dan terukur. Sehingga, sasaran dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan 

tingkat keberhasilan atau kegagalan OPD.  

Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser berdasarkan Visi dan Misi 

yang telah dirumuskan di atas, sebagai berikut : 

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja; 

2. Menurunkan Tingkat Pengangguran;  

3. Menciptakan ketenangan atau ketenteraman kerja dan ketenangan usaha;  

4. Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui 

penyelenggaraan transmigrasi;  

 

Sedangkan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser, yang telah 

dirumuskan, sebagai berikut : 

1. Meningkatnya Tenaga Kerja yang Memiliki Kompetensi 

2. Menurunnya Tingkat Pengangguran  

3. Meningkatnya  hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis 

4. Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan Transmigrasi 
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Rumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Paser, berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

4.1, sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD 

Tahun 2016-2021 

 

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke 

1 2 3 4 5 

1 Peningkatan 
kualitas tenaga 
kerja 

Persentase 
Tenaga Kerja 
Yang Kompeten 

Meningkatnya 
tenaga kerja 
yang memiliki 
kompetensi 

Persentase tenaga 
kerja yang 
mendapatkan 
pelatihan berbasis 
kompetensi 

2.64% 100% 100% 100% 100% 

Persentase tenaga 
kerja yang 
mendapatkan 
pelatihan berbasis 
kewirausahaan 

2.64% 100% 100% 100% 100% 

2 Menurunkan 
Tingkat 
Pengangguran 

Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka (TPT) 

Menurunnya 
Tingkat 
Pengangguran 

Persentase Pencari 
kerja terdaftar 
yang ditempatkan 

25% 30% 30% 30% 30% 

3 Menciptakan 
ketenangan atau 
ketenteraman 
kerja dan 
ketenangan 
usaha 

Persentase 
kasus 
perselisihan 
hubungan 
industrial  yang 
terselesaikan 

Meningkatnya  
hubungan 
industrial dan 
iklim kerja yang 
sehat dan 
harmonis 

Persentase kasus 
perselisihan 
hubungan 
industrial yang 
diselesaikan 
melalui Perjanjian 
Bersama 

33% 31% 40% 40% 40% 

4 Mewujudkan 
Pusat 
Pertumbuhan 
Baru sebagai 
Kawasan 
Perkotaan Baru 
(KPB) melalui 
penyelenggaraa
n transmigrasi 

Jumlah Kawasan 
transmigrasi 
yang tumbuh 
menjadi 
Kawasan 
Perkotaan Baru 
(KPB) 

Meningkatnya 
kegiatan usaha 
perekonomian 
kawasan 
Transmigrasi 

Jumlah Kawasan 
transmigrasi yang 
memilki 
kemampuan 
ekonomi 

0 0 1 
Kawasan 

1 
Kawasan 

1 
Kawasan 

 
 

2.2. Strategi dan Kebijakan OPD 

Kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor eksternal maupun internal. 

Oleh karena itu, perlu dirumuskan strategi dan kebijakan untuk dapat menjalankan tugas 

secara optimal dengan mengatasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi.  

Strategi yang ditempuh oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser 

dalam upaya mencapai visi dan misi lima tahun ke depan adalah : 

1. Pengembangan mekanisme penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja untuk 

mencetak tenaga kerja yang berkualitas; 

2. Memfasilitasi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan pemberi kerja untuk 

mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat-syarat jabatan yang diperlukan; 

3. Memperluas kesempatan kerja dengan memanfaatkan potensi daerah; 
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4. Meningkatkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-

undangan ketenagakerjaan; 

5. Penyiapan Kawasan Transmigrasi; 

Arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dalam upaya 

mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi lima tahun ke depan adalah : 

1. Menyelenggarakan pelatihan terhadap tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar 

kerja; 

2. Menempatkan para pencari kerja ke perusahaan yang membutuhkan sesuai dengan 

bakat, minat dan kemampuan melalui pelayanan penempatan; 

3. Pengembangan produk unggulan daerah melalui sistem Teknologi Tepat Guna 

(TTG) dan tenaga kerja mandiri serta padat karya; 

4. Pembinaan kepada perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan; 

5. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan yang sesuai dengan 

rencana kawasan transmigrasi (RKT); 

 

Lebih jelas uraian terkait dengan strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Paser dapat dilihat pada table 4.2. di bawah ini. 

 

Tabel  4.2 
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan OPD 

Tahun 2016-2021 
 

Visi : Menjadikan Tenaga Kerja dan Transmigran Kabupaten Paser yang Mandiri, Berdaya Saing, dan 
Sejahtera 

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Terampil dan Produktif sesuai Kebutuhan 
Pasar Kerja dan Dunia Kerja 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1. Peningkatan kualitas 
tenaga kerja 

1.1. Meningkatnya tenaga 
kerja yang memiliki 
kompetensi 

1.1. Pengembangan 
mekanisme 
penyelenggaraan 
pelatihan tenaga kerja 
untuk mencetak tenaga 

kerja yang berkualitas 

1.1. Menyelenggarakan 
pelatihan terhadap 
tenaga kerja sesuai 
dengan kebutuhan pasar 
kerja 

Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Memperluas Kesempatan Kerja 

2. Menurunkan Tingkat 
Pengangguran 

2.1. Menurunnya Tingkat 
Pengangguran 

2.1. Memfasilitasi pencari 
kerja untuk 
mendapatkan pekerjaan 
dan pemberi kerja untuk 
mendapatkan tenaga 
kerja yang memenuhi 
syarat-syarat jabatan 
yang diperlukan.  

2.1.Menempatkan para 
pencari kerja ke 
perusahaan yang 
membutuhkan sesuai 
dengan bakat, minat dan 
kemampuan melalui 
pelayanan 
penempatan 

    2.2.Memperluas 
kesempatan kerja 
dengan memanfaatkan 
potensi daerah 

2.2.Pengembangan 
produk unggulan daerah 
melalui sistem Teknologi 
Tepat Guna (TTG) dan 
tenaga kerja mandiri 
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serta padat karya 

Misi 3 : Meningkatkan Pembinaan Hubungan Industrial, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan 
Perlindungan Ketenagakerjaan sehingga Menumbuhkan Iklim Kerja dan Investasi yang Kondusif 

3. Menciptakan 
ketenangan atau 
ketenteraman kerja dan 
ketenangan usaha 

3.1. Terciptanya hubungan 
industrial dan iklim kerja 
yang sehat dan harmonis 

3.1. Meningkatkan 
tingkat kepatuhan 
perusahaan terhadap 
peraturan perundang-
undangan 
ketenagakerjaan 

3.1. Pembinaan kepada 
perusahaan terhadap 
peraturan perundang-
undangan 
ketenagakerjaan 

Misi 4 : Mengembangkan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi yang Sehjatera untuk Mendukung 
Pembangunan Daerah 

4. Mewujudkan Pusat 
Pertumbuhan Baru 
sebagai Kawasan 
Perkotaan Baru (KPB) 
melalui 

penyelenggaraan 
transmigrasi 

4.1. Meningkatnya kegiatan 
usaha perekonomian 
kawasan transmigrasi 

4.1. Penyiapan Kawasan 
Transmigrasi 

4.1. Penyusunan rencana 
pembangunan dan 
pengembangan yang 
sesuai dengan rencana 
kawasan transmigrasi 

(RKT) 

Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan yang Berkualitas dan Sumber Daya Aparatur yang 
Profesional 

5. Meningkatkan 
kualitas pelayanan 
dalam proses 
penyelesaian 
administrasi 
perkantoran 

5.1.Meningkatnya kualitas 
pelayanan perkantoran 

5.1. Peningkatan sarana 
dan prasarana kantor 

5.1. Pengadaan sarana 
dan prasarana guna 
mendukung kelancaran 
pelaksanaan tupoksi OPD 

Sumber : Revisi Renstra Disnakertrans 2016-2021 

 

2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2018 

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai 

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis melalui 

berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja 

tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan 

penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan 

anggaran. Mengacu pada petunjuk teknis perjanjian kinerja pelaporan, dantata cara review 

instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Perjanjian Kinerja 

merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada 

Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program kegiatan 

yang disertai dengan indikator kinerja. 

Perjanjian kinerja menyajikan indikator Kinerja Utama yang mengambarkan hasil- 

hasilyang utama dan kondisi yang seharusnya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasipada 

kinerja yang dihasilkan pada tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerjayang 

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja 

yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan  tahun-tahun 

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

Dengan demikian dapat diuraikan bahwa sasaran yang ditetapkan dan telah dicapai 

dalam tahun anggaran 2018 meliputi 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) Indikator 
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Kinerja Utama serta ada target sesuai dengan yang tersaji pada perjanjian kinerja Tahun 2018 

berikut ini: 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  KABUPATEN PASER 

 

NO  SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (4) 

1 Meningkatnya tenaga kerja yang 
memiliki kompetensi 

Jumlah lulusan pelatihan yang 
tersertifikasi oleh lembaga profesi yang 

berwenang pencari kerja 

64 Orang 

2 Menurunnya Tingkat Pengangguran  Presentase penduduk usian kerja yang 
tidak Bekerja maupun yang sedang 

mencari kerja  

7,85% 

3 Terciptanya hubungan industrial dan 

iklim kerja yang sehat dan harmonis 

Menurunnya jumlah kasus perselisihan 

hubungan industrial 

31 Kasus 

4 Terwujudnya Kawasan Perkotaan 
Baru (PKB) 

Jumlah Kawasan Transmigrasi 1 KT 

5 Meningkatnya kualitas dan kuantitas 

pelayanan perkantoran saran dan 
prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana 

kantor 

100 % 

 

NO PROGRAM ANGGARAN 
(Rp) 

KET 

(1) (2) (3) (4) 

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 813.096.664,00  APBD 

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59.000.000,00  
 

APBD 

3 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan 

24.638.400,00  

 

APBD 

4 Penempatan Tenaga Kerja 199.143.400,00 APBD 

5 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 

Transmigrasi 

1.153.824.200,00  APBD 

6 Pembinaan Hubungan Industrial dan Lembaga 

ketenagakerjaan 

230.350.000,00  

 

APBD 

7 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas 201.000.000,00 APBD 

8 Perencanaan Pembangunan Daerah 8 250.000,00 APBD 

9 

10 
 

11 

 

Pelayanan Administrasi Perkantoran (BLK) 

Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur 
(BLK) 

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga 

Kerja (BLK) 

192.592.600,00  

220.867.600,00 
 

268.542.600,00 

APBD 

APBD 
APBD 

 

APBD 

 Total 3.371.305.464,00  
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BAB III 

RENCANA AKSI 

 

3.1. Rencana Aksi  

Manajemen berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan pada dasarnya 

bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, akan tetapi 

lebih dari itu. Esensi dari manajemen berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong 

perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya adalah alat yang dipakai untuk 

mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan 

manajemen berbasis kinerja adalah sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu 

pilarnya yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas menunjukkan sejauh mana sebuah instansi 

pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang 

langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan 

pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. 

Untuk mewujudkan tata kelola sistem perencanaan yang berkualitas, partisipatif, 

akuntabel dan konsisten diperlukan rencana aksi sebagai instrumennya. Dengan demikian 

dapat dimaknai bahwa formulasi kebijakan dalam bentuk perencanaan ketika memasuki 

tahapan implmentasi kebijakan sampai pada monitoring dan evaluasi kebijakan diwujudkan 

dalam bentuk rencana aksi. Dalam matrik rencana aksi akan semakin jelas tugas pokok dan 

fungsi serta tanggung jawab yang menjadi pedoman setiap individu sehingga pada akhirnya 

tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi bisa diwujudkan. 

Oleh karena itu rencana aksi yang sudah diprogramkan hendaknya bisa diwujudkan 

dan dipedomani karena di didalam matrik rencana aksi tergambar dengan jelas 

program,kegiatan, output, input, outcome, benefit dan impact serta waktu pelaksanaan 

sehingga sudah semakin jelas arah kebijakan yang menjadi dasar dalam mengimplementasi 

program kegiatan. Uraian rencana aksi tersaji dalam matrik berikut ini  
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RENCANA AKSI 

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER 

NO SASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN TARGET AKSI 
OUT PUT PENANGGUNG 

JAWAB 
ANGGARAN 

TW I TW II TW III TW IV 

1 Meningkat 

nya tenaga 
kerja yang 

memiliki 
kompetensi 

Persentase 

tenaga 
kerja yang 

mendapatk
an 

pelatihan 

Peningkatan 

Kualitas dan 
Produktivitas 

Tenaga Kerja 

Pendidikan 

dan pelatihan 
keterampilan 

bagi pencari 
kerja 

20 Orang Melaksanakan 

pelatihan 
keterampilan 

bagi pencaker 
(Pelatihan 

Service Hp) 

0 0 20 

Orang 

0 Bidang 

Pelatihan dan 
Produktivitas 

Kerja 

91.300.000 

        Penempatan 

Pemagangan 
Tenaga Kerja 

10 Orang Melaksanakan 

penempatan 
tenaga kerja 

untuk di 
magangkan 

0 10 

Orang 

0 0 Bidang 

Pelatihan dan 
Produktivitas 

Kerja 

109.700.000 

2 Menurunnya 

Tingkat 
Penganggura

n 

Besaran 

pencari 
kerja yang 

terdaftar 
yang 

ditempatka

n (%) 

Penempatan 

Tenaga Kerja 

Penempatan 

Tenaga Kerja 
Dalam Negeri 

500 

Orang 

Melaksanakan 

penempatan 
pencari kerja 

yang 
ditempatkan 

melalui sistem 

antar kerja 

0 250 

Orang 

250 

Orang 

0 Bidang 

Penempatan 
dan 

Peningkatan 
Kesempatan 

Kerja 

36.125.000 

        Pengendalian 

Penggunaan 
Tenaga Kerja 

Asing (TKA) 

40 Orang Melaksanakan 

Pengendalian 
Penggunaan 

Tenaga Kerja 

Asing (TKA) 
pada 

perusahaan-
perusahaan  di 

Kabupaten 

Paser 

0 0 40 

Orang 

0 Bidang 

Penempatan 
dan 

Peningkatan 

Kesempatan 
Kerja 

36.415.000 
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        Penyusunan 

Informasi 
Bursa 

Tenaga Kerja 

50 Buku Melaksanakan 

penyusunan 
buku informasi 

bursa kerja 

12 

Buku 

12 

Buku 

12 

Buku 

12 

Buku 

Bidang 

Penempatan 
dan 

Peningkatan 

Kesempatan 
Kerja 

57.500.000 

        Penyebarluas

an Informasi 

Bursa 
Tenaga Kerja 

12 Bulan Melaksanakan 

penyebarluasa

n informasi 
bursa kerja 

3 

Bulan 

3 

Bulan 

3 

Bulan 

3 

Bulan 

Bidang 

Penempatan 

dan 
Peningkatan 

Kesempatan 
Kerja 

32.925.000 

        Penyelenggar

aan 

Penyuluhan 
dan 

Bimbingan 
Jabatan Bagi 

Pencari Kerja 

50 Orang Melaksanakan 

penyuluhan 

dan bimbingan 
jabatan bagi 

pencari kerja 

0 50 

Orang 

0 0 Bidang 

Penempatan 

dan 
Peningkatan 

Kesempatan 
Kerja 

17.633.400 

    Jumlah 
wirausahaa

n baru 

Perluasan 
Kesempatan 

Kerja 

Pengembang
an Perluasan 

Kesempatan 

Kerja melalui 
Tenaga Kerja 

Mandiri 
(TKM) 

20 
Wirausah

aan 

Melaksanakan 
pengembanga

n kesempatan 

kerja bagi 
wirausahaan 

melalui tenaga 
kerja mandiri 

0 0 20 
Wiraus

ahaan 

0 Bidang 
Penempatan 

dan 

Peningkatan 
Kesempatan 

Kerja 

18.545.000 

3 Meningkatny

a Hubungan 
Industrial 

dan Iklim 

Kerja yang 
Sehat dan 

Harmonis 

Persentase 

perusahaan 
yang patuh 

terhadap 

peraturan 
perundang-

undangan 
ketenagake

rjaan 

Pembinaan 

Hubungan 
Industrial 

dan Lembaga 

Ketenagakerj
aan 

Fasilitasi 

penyelesaian 
perselisihan 

hubungan 

industrial 

35 Kasus Melaksanakan 

pemberian 
fasilitasi 

penyelesaian 

perselisihan 
hubungan 

indutrial 

5 

Kasus 

10 

kasus 

10 

Kasus 

10 

Kasus 

Bidang 

Hubungan 
Industrial 

67.050.000 
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        Sosialisasi 

peraturan 
perundang-

undangan 

25 

Perusahaa
n 

Melaksanakan 

Sosialisasi 
peraturan 

perundang-

undangan 
kepada 

perusahaan 
yang ada di 

Kabupaten 

Paser 

0 25 

Perusa
haan 

0 0 Bidang 

Hubungan 
Industrial 

44.365.000 

        Penyusunan 

rekomendasi 

upah 
minimum 

kabupaten 

3 

Rekomen

dasi 

melaksankan 

penetapan 

rekomendasi 
upah minimum 

kabupaten 
Paser 

0 1 

Rekom

endasi 

1 

Rekom

endasi 

1 

Rekom

endasi 

Bidang 

Hubungan 

Industrial 

118.935.000 

4 Meningkatny

a kegiatan 
usaha 

perekonomia

n kawasan 
transmigrasi 

Jumlah 

Kawasan 
Transmigra

si 

Pembanguna

n dan 
Pengembang

an Kawasan 

Transmigrasi 

Penyusunan 

rencana 
kawasan 

tranmigrasi 

4 

Dokumen 

melaksanakan 

penyusunan 
dokumen 

perencanaan 

kawasan 
transmigrasi 

0 1 

Dokum
en 

1 

Dokum
en 

2 

Dokum
en 

Bidang 

Transmigrasi 

824.560.000 

        Penyusunan 
rencana 

teknis satuan 
pemukiman 

5 
Dokumen 

melaksanakan 
penyusunan 

dokumen 
perencanaan 

teknis satuan 

pemukiman 

0 0 0 5 
dokum

en 

Bidang 
Transmigrasi 

232.520.000 

        Advokasi 
Permasalaha

n Kawasan 
Transmigrasi 

3 
Kecamata

n 

melaksanakan 
penyelesaian 

permasalahan 
lahan kawasan 

transmigrasi 

0 0 0 3 
Kecam

atan 

Bidang 
Transmigrasi 

34.660.000 
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        Peningkatan 

Kapasitas 
Sumber Daya 

Manusia di 

Kawasan 
Transmingras

i 

20 Orang melaksanakan 

pelatihan 
keterampilan 

bagi para 

masyarakat 
transmigrasi 

0 20 

orang 

0 0 Bidang 

Transmigrasi 

15.260.000 

        Identifikasi 
Calon Lokasi 

1 HPL melaksanakan 
identifikasi 

lokasi hak 
pengelola 

lahan ( HPL ) 

0 1 HPL 0 0 Bidang 
Transmigrasi 

46.824.200 

5  Meningkatny

a kualitas 
pelayanan 

perkantoran 

Persentase 

SKPD yang 
terlayani 

Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

Penyediaan 

jasa surat 
menyurat 

450 

Lembar 

melaksanakan 

pembelian 
prangko 

90 

lembar 

90 

lembar 

90 

lembar 

90 

lembar 

Sekretariat 2.100.000 

        Penyediaan 
jasa 

komunikasi, 

sumber daya 
air dan listrik 

12 Bulan melaksanakan 
pembayaran 

telpon, air, 

listrik dan 
internet 

3 
bulan 

3 
bulan 

3 
bulan 

3 
bulan 

Sekretariat 148.596.000 

        Penyediaan 
jasa 

pemeliharaan 
dan perizinan 

kendaraan 

dinas/operasi
onal 

4 Unit melaksanakan 
pembayaran 

perizinan 
kendaraan 

dinas/operasio

nal 

1  unit 1 unit 1 unit 1 unit Sekretariat 8.800.000 
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        Penyediaan 

jasa 
administrasi 

keuangan 

12 Bulan melaksanakan 

pembayaran 
honorarium 

pejabat 

keuangan, 
pembantu 

pejabat 
keuangan dan 

PTT 

3 

bulan 

3 

bulan 

3 

bulan 

3 

bulan 

Sekretariat 397.692.000 

        Penyediaan 

jasa 
kebersihan 

kantor 

12 Bulan melaksanakan 

pembelian 
alat-alat 

kebersihan 

3 

bulan 

3 

bulan 

3 

bulan 

3 

bulan 

Sekretariat 5.954.400 

        Penyediaan 
alat tulis 

kantor 

12 Bulan melaksanakan 
pembelian alat 

tulis kantor 

3 
bulan 

3 
bulan 

3 
bulan 

3 
bulan 

Sekretariat 29.360.000 

        Penyediaan 

barang cetak 
dan 

penggandaan 

12 Bulan melaksanakan 

pembayaran 
penjilidan dan 

penggandaan 

3 

bulan 

3 

bulan 

3 

bulan 

3 

bulan 

Sekretariat 19.550.000 

        Penyediaan 
komponen 

instalasi  
listrik/penera

ngan 

bangunan 
kantor 

60 Buah melaksanakan 
pembelian 

komponen 
instalasi  

listrik/peneran

gan bangunan 
kantor 

20 
buah 

20 
buah 

10 
buah 

10 
buah 

Sekretariat 2.300.000 

        Penyediaan 

peralatan 
dan 

perlengkapan 
kantor 

1 Jenis melaksanakan 

pembelian 
peralatan 

kantor dan 
pembayaran 

perlengkapan 

kantor 

1 jenis 0 0 0 Sekretariat 8.350.000 

        Penyediaan 
bahan 

bacaan dan 
peraturan 

84 
Exemplar 

melaksanakan 
pembayaran 

bahan bacaan 

21 
exempl

ar 

21 
exempl

ar 

21 
exemp

lar 

21 
exempl

ar 

Sekretariat 2.700.000 
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        Penyediaan 

makan dan 
minuman 

720 Kotak melaksanakan 

pembayaran 
makan dan 

minum rapat-

rapat kantor 

180 

kotak 

180 

kotak 

180 

kotak 

180 

kotak 

Sekretariat 12.000.000 

        Rapat rapat 

koordinasi 
dan 

konsultasi 

12 Bulan melaksanakan 

pembayaran 
perjalanan 

dinas Eselon 2 
sampai eselon 

3 dalam hal 

menghadiri 
rapat dan 

koordinasi 
serta 

konsultasi di 

dalam dan 
diluar daerah 

3 

bulan 

 3 

bulan 

3 

bulan 

3 

bulan 

Sekretariat 175.694.264 

    Persentase 

SKPD yang 
tercukupi 

sarana 
prasarana 

untuk 

menunjang 
kinerja 

aparatur 

 Pemeliharaan 

rutin/berkala 
mobil jabatan 

2 Unit melaksanakan 

pemelharaan 
dan pergantian 

suku cadang 
mobil jabatan 

1 Unit 0 1 Unit 0 Sekretariat 16.000.000 

       Pemeliharaan 
rutin/berkala 

kendaraan 

dinas/operasi
onal 

12 Bulan melaksanakan 
pemelharaan 

dan pergantian 

suku cadang 
mobil 

dinas/operasio
nal 

3 
Bulan 

3 
Bulan 

3 
Bulan 

3 
Bulan 

Sekretariat 26.000.000 
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        Pemeliharaan 

rutin/berkala 
perlengkapan 

gedung 

kantor 

12 Bulan melaksanakan 

pemelharaan 
rutin 

perlengkapan 

dan peralatan 
gedung kantor 

3 

Bulan 

3 

Bulan 

3 

Bulan 

3 

Bulan 

Sekretariat 17.000.000 

    Persentase 

SKPD yang 

menyusun 
LKj tepat 

waktu 

Peningkatan 

Pengembang

an Sistem 
Pelaporan 

Capain 
Kinerja 

Penyusunan 

laporan 

capaian 
kinerja dan 

ikhtisar 
realisasi 

kinerja SKPD 

5 Buku menyusun 

laporan 

capaian dan 
ikhtisar 

realisasi 
kinerja SKPD 

5 Buku 0 0 0 Sekretariat 1.000.000 

        Penyusunan 
Data Statistik 

Ketenagakerj

aan 

5 Buku menyusun 
buku Data 

Statistik 

Ketenagakerja
an 

0 5 Buku 0 0 Sekretariat 23.638.400 

    Persentase 

SKPD yang 
menyusun 

dan 
menetapka

n dokumen 

perencanaa
n dan 

penganggar
an tepat 

waktu 

Perencanaan 

Pembanguna
n Daerah 

Penyusunan 

RENJA SKPD 

5 Buku Menyusun 

rencana kerja 
SKPD 

5 Buku 0 0 0 Sekretariat 7.250.000 

        Evaluasi 
RENJA SKPD 

4 
Triwulan 

melaksanakan 
evaluasi 

Rencana kerja 

SKPD 

1 
Triwul

an 

1 
Triwul

an 

1 
Triwul

an 

1 
Triwul

an 

Sekretariat 1.000.000 
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RENCANA AKSI 
UPTD BALAI LATIHAN KERJA ( BLK ) 

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER 

NO SASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN TARGET AKSI 
OUT PUT PENANGGUNG 

JAWAB 
ANGGARAN 

TW I TW II TW III TW IV 

1 Meningkatnya 
tenaga kerja 

yang memiliki 
kompetensi 

Persentase 
tenaga kerja 

yang 
mendapatkan 

pelatihan 

Peningkatan 
Kualitas dan 

Produktivitas 
Tenaga Kerja 

Monitoring, 
evaluasi dan 

pelaporan 

2 Buku Melaksanakan 
Monitoring, 

evaluasi dan 
pelaporan 

terhadap hasil 
pelatihan 

tenaga kerja 

0 0 2 Buku 0 UPTD Balai 
Latihan Kerja 

3.605.000 

        Pelatihan 
Tenaga Kerja 

Berbasis 

Kompetensi 

16 Orang melaksanakan 
pelatihan 

tenaga kerja 

berbasis 
kompetensi ( 

Pelatihan Las 3 
G ) 

0 0 0 16 

Orang 

UPTD Balai 

Latihan Kerja 

150.658.600 

        Pelatihan 

Tenaga Kerja 
Berbasis 

Kewirausahaan 

32 Orang melaksanakan 

pelatihan 
tenaga kerja 

berbasis 
kewirausahaan 

(pelatihan Tata 
Boga dan 

Menjahit) 

0 0 16 

Orang 

16 

Orang 

UPTD Balai 

Latihan Kerja 

114.279.000 

2 Meningkatnya 

kualitas 
pelayanan 

perkantoran 

Persentase 

SKPD yang 
terlayani 

Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

Penyediaan 
jasa 

komunikasi, 

sumber daya 
air dan listrik 

12 Bulan melaksanakan 

pembayaran 
telpon, air, 

listrik dan 
internet 

3 

Bulan 

3 Bulan 3 

Bulan 

3 

Bulan 

UPTD Balai 

Latihan Kerja 

54.600.000 

        Penyediaan 

alat tulis 
kantor 

12 Bulan melaksanakan 

pembelian alat 
tulis kantor 

3 

Bulan 

3 Bulan 3 

Bulan 

3 

Bulan 

UPTD Balai 

Latihan Kerja 

5.513.600 
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        Penyediaan 

jasa peralatan 
dan 

perlengkapan 

kantor 

12 Bulan melaksanakan 

pembelian 
peralatan 

kantor dan 

pembayaran 
perlengkapan 

kantor 

3 

Bulan 

3 Bulan 3 

Bulan 

3 

Bulan 

UPTD Balai 

Latihan Kerja 

132.479.000 

    Persentase 
SKPD yang 

tercukupi 
sarana 

prasarana 

untuk 
menunjang 

kinerja 
aparatur 

Peningkatan 
Sarana dan 

Prasarana 
Aparatur 

Pengadaan 
perlengkapan 

gedung kantor 

13 Jenis melaksanakan 
pembelian 

Peralatan 
Kebersihan dan 

bahan 
Pembersih 

0 0 0 13 
Jenis 

UPTD Balai 
Latihan Kerja 

10.867.600 

        Pemeliharaan 

rutin/berkala 
perlengkapan 

gedung 

kantor 

1 

Gedung 

melaksanakan 

pemeliharaan 
Gedung dan 

Bangunan 

(Pengecetan 
Gedung BLK) 

0 1 

Gedung 

0 0 UPTD Balai 

Latihan Kerja 

210.000.000 
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3.2. Sasaran Strategis 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/ kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari 

suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang 

berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak 

terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau 

proses penyusunan kebijakan/ program/kegiatan yang dianggap pentingdan berpengaruh 

terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.  

Pengukuran kinerja kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten 

Paser berdasarkan penetapan kinerja yang telah dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Paser pada awal Tahun Anggaran 2018. Dalam mencapai sasaran 

yang telah ditetapkan pada tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki 4 

(empat) sasaran strategis yaitu : 

1. Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi 

2. Menurunnya Tingkat Pengangguran 

3. Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis  

4. Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi 

 

Kinerja kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis merupakan bentuk 

kesungguhan untuk mengimplementasikan program kegiatan menjadi akuntabel. Selain 

daripada itu rencana aksi dilaksanakan untuk mewujudkan pengukuran kinerja digunakan 

sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visidan misi perangkat 

daerah. 

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa 4 (empat) sasaran strategis sebagaimana 

tersebut di atas merupakan instrumen untuk mengimplementasikan rencana aksi sehingga 

dapat mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan dalam rangka menuju Paser yang lebih 

baik. 
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3.3. Penganggaran 

Untuk mencapai target program kegiatan dan mewujudkan rencana aksi diperlukan 

anggaran sebagai salah satu penopangnya sehingga terjadi keseimbangan antara fisik dan 

keuangannya. Pada Tahun Anggaran 2018 sumber dana atau anggaran berasal dari APBD 

Kabupaten Paser yang dialokasikan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Paser sebesar Rp. 2.689.302.664,00,-. Dengan anggaran yang telah dialokasikan didukung 

dengan sumber daya manusia yang dimiliki serta program kegiatan yang realisitis, harapannya 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dapat mewujudkan rencana aksinya. 

Secara ringkas alokasi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser tersaji 

dalam tabel beikut ini: 

 

ALOKASI BELANJA ANGGARAN 
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER 

 
NO. BELANJA ANGGARAN KETERANGAN 

1 BELANJA 8.709.593.259,00  

2 Belanja Tidak Langsung 8.709.593.259,00  

 Belanja Pegawai 6.020.290.595,00  

    

3 Belanja Langsung 2.689.302.664,00  

 Belanja Pegawai 468.631.000,00  

 Belanja Barang dan Jasa 2.215.321.664,00  

 Belanja Modal 5.350.000,00  

Sumber : DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Paser T.A 2018 

 

ALOKASI BELANJA ANGGARAN 
UPTD BALAI LATIHAN KERJA ( BLK ) 

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER 
NO. BELANJA ANGGARAN KETERANGAN 

1 BELANJA 682.002.800,00  

2 Belanja Langsung 682.002.800,00  

 Belanja Pegawai 69.279.000,00  

 Belanja Barang dan Jasa 449.723.800,00  

 Belanja Modal 163.000.000,00  

Sumber : DPA UPTD BLK-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Paser T.A 2018 
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BAB IV 
P  E  N  U  T  U  P 

 
 

Rencana Aksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2018 

merupakan bentuk nyata implementasi kebijakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan 

sebagaimana tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan 

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Paser, dan perkembangan terakhir Organisasi Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Paser 

Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Paser. Selain itu rencana aksi juga merupakan bentuk kesungguhan sekaligus 

pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dikelola dalam bentuk dana, 

personil, sarana prasarana serta faktor-faktor pendukung lainnya. Rencana aksi kegiatan Tahun 

2018 dihadapkan pada bebarapa masalah diantaranya dukungan personil kesiapan dan 

dukungan serta kekompakan personil dalam mempedomani kerangka acuan kerja dan matrik 

rencana aksi. 

Rencana aksi program pembangunan yang diselaraskan menjadi tonggak dalam 

mengimplementasikan kebijakan, sehingga apa yang telah direncanakan dapat 

diimplementasikan selanjutnya bisa dimonitoring dan pada akhirnya ada evaluasi yang menjadi 

rekomendasi ketika merumuskan kebijakan yang akan datang. Dengan demikian dapat 

dimaknai bahwa rencana aksi merupakan tindakan konkrit yang mesti dilakukan dan 

dipedomani oleh Perangkat Daerah. Untuk itu dibutuhkan semangat kerjayang tinggi, soliditas 

dan kepekaan agar secara administrasi ada peningkatan kinerja yang dituangkan dalam 

dokumen tertulis dan secara faktual sistem perencanaan yang diimplementasikan memberikan 

dampak positif dan bermanfaat. 

Akhirnya, rencana aksi ini menjadi momentum awal mengekseskusi program kegiatan 

yang telah direncanakan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang prospektif, realistis dan 

akuntabel serta transparan demi mewujudkan Kabupaten Paser menjadi lebih baik. 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 

 

 

 

 



 
 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PASER 

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 68 Tana Paser 

Telpon (0543) 21862, Fax. 21862 

 

KEPUTUSAN  

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER 

NOMOR : 188.4/ KEP- 108 /DTKT/2018 

 
TENTANG  

PENETAPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018 

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER 

 

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  KABUPATEN PASER, 

 
Menimbang

 
:
 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian 

dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah 

dengan meyusun rencana aksi Organisasi Perangkat Daerah dalam 

bentuk Rencana Aksi Kinerja Sasaran; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Aksi Tahun 2018 Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dengan Keputusan 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser; 

 

Mengingat   
 

: 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 29 Tahun 

2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

1997 tentang Ketransmigrasian; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua 

atas undang-undang nomor 23 tahun 2014; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 



 
 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 17 Tahun 2017 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 

2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Paser Tahun 2016-2021; 

12. Peraturan Bupati Paser Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas 

dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser; 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan
 

  

KESATU
 

: Mengesahkan Rencana Aksi Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Paser; 

 

KEDUA
 

: Rencana Aksi Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Paser bertujuan untuk mewujudkan rencana aksi yang telah 

diformulasikan dengan memperhatikan unsur Specific, Measurable, 

Achieveable, Realistic, Timebound dan Untuk mensinkronisasikan 

rencana aksi dengan implementasi kebijakan; 

 

KEEMPAT
 

:
 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan 

apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan  

ini  maka  akan  dirubah  dan  dibetulkan sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan :  di Tana Paser 

Pada tanggal :  15 Februari 2018 

 

 

 S.Sos 

Pembina Utama Muda / IV.c 
NIP. 196011 

  



 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PASER 

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 68 Tana Paser 

Telpon (0543) 21862, Fax. 21862 

 
KEPUTUSAN  

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
KABUPATEN PASER 

 
NOMOR : 188.4/ Kep -  55/DTKT/2018 

 
TENTANG 

 
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI TAHUN 2018  

PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN PASER 

 
 

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana aksi Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2018 perlu dibentuk Tim 

Penyusun Rencana Aksi tersebut; 

b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada huruf a di 

atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.  

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 29 

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;  

  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua 

atas undang-undang nomor 23 tahun 2014; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 



 
 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 17 Tahun 2017 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 

Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021; 

12. Peraturan Bupati Paser Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rincian 

Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Paser; 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : 
PERTAMA  : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2018 pada Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dengan komposisi dan 
personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; 

 
KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada Diktum 

Pertama keputusan ini adalah menyusun Rencana Aksi Tahun 2018 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser; 

 
KETIGA : Tim penyusun dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada 

petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 
dan memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya;   

 
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak  tanggal  ditetapkan dengan ketentuan akan 

dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat 
kekeliruan dalam penetapan ini. 

 
 

 Ditetapkan di : Tana Paser 
Pada tanggal  : 15 Januari 2018 

 

 

 
Tembusan disampaikan kepada Yth : 
1. Bupati Paser di Tana Paser (sebagai laporan) 
2. Kepala BPKAD Kabupaten Paser di Tana Paser 
3. Inspektur Inpektorat Kabupaten Paser di Tana Paser 
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 



 
 

LAMPIRAN  : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN 
TRANSMGRASI KABUPATEN PASER 

 NOMOR : 188.4/Kep- 55 /DTKT/2018 
  TANGGAL : 15 Januari 2018 
 
 

KOMPOSISI DAN PERSONALIA  
TIM PENYUSUN RENCANA AKSI TAHUN 2018 

 PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASI  
KABUPATEN PASER 

 
 

Ketua 

Wakil Ketua 

Sekretaris 

: 

: 

: 

Kepala Dinas 

Sekretaris 

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program 

Anggota 

 

 

Sekretariat 

 

: 

 

 

: 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Kepala Sub Bagian Keuangan 

Dedy Suryana, S.Sos 

Arif Imam Fawzi 

Ari Timorani 

Mega Suryathni 

Muhammad Halid Zulfikar 

Ade Putra 

 
  
 Ditetapkan  :  Tana Paser 
 Pada tanggal :  15 Januari 2018 
 

 

 
 

 


