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BUPATI BOYOLALI
PERATURAN BUPATI BO YOLALI 

NOMOR 3f8 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA 
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BOYOLALI,

bahwa untuk melaksaiiakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Boyolali serta untuk pedoman guna menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan 
Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Boyolali;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- 
Pokok Kepegawaiem (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang.....
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang 
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3134);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas f’eraturan Pemerintah Nomor 16 
Tahun 1994 tenta.ng Jabatan Fungsional Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5121);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 
Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

13. Peraturan Daerah ...
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 107);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun 2011 
tentang Pembentukan dan Tugas Pokok Unit 
Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 
Badan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2011 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS 
POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA 
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOYOLALI.

i

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Boyolali.

4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah 

bagian dari Dinas Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai 
wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

«
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7. Kelompok Jabatan ....
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% 7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat 
mandiri.

BAB II
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

J I 
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Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 
Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi terdiri 
dari:
a. Kepala.
b. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Sosial terdiri dari:
1. Seksi Bimbingan, Penyuluhan, dan Pemberdayaan Sosial;
2. Seksi Asistensi dan Pengendalian Bantuan Sosial; dan
3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

d. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:
1. Seksi Pelatihan dan Produktifltas Kerja;
2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.

e. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri 
dari:

1. Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian Perselisihan;
2. Seksi Kelembagaan, Pengupahan, dan Kesejahteraan; dan
3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.

f. Bidang Transmigrasi terdiri dari:
1. Seksi Pengerahan, Pendaftaran dan Seleksi; dan
2. Seksi Pemindahan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
h. UPTD.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Pasal 3
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(1)

(2)

(3)

(4)

a.

c.

d.
e.

Pasal 3
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi 
dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan masalah sosial dan 
pelayanan ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai 
fungsi:

perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, ketenagakerjaan dan 
transmigrasi;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 
bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial, ketenagakerjaan 
dan transmigrasi;

pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas 
pokok memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang 
penanggulangan masalah sosial dan pelayanan ketenagakerjaan dan 
transmigrasi.

Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 
sebagai berikut:

merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan 
transmigrasi;

menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan;

membina dan mengoordinasikan perumusan, perencanaan 
kebijakan di bidang penanggulangan masalah sosial, pelatihan kerja 
dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan 
pengawasan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
membina dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang 
penanggulangan masalah sosial, pelatihan kerja dan penempatan 
tenaga kerja, hubungan industri^il dan pengawasan ketenagakerjaan 
dan transmigrasi;

membina dan mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan 
pengendalian di bidang penanggulangan masalah sosial, pelatihan 
kerja dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan 
pengawasan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
membina kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka 
pelaksanaan program penanggulangan masalah sosial, 
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

j. membina........

a.

b.

d.
e.

f

g

h.

1.



j. membina dan mengarahkan pelaksanaan organisasi 
ketenagakerjaan di daerah dengan melibatkan secara aktif terhadap 
pelaksanaan peran serta Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi di daerah SPSI, APINDO/ KADINDA, HKTI, Lembaga 
Pelatihan Ketrampilan Swasta (LPKS), Karang Taruna, Pekerja 
Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS), dan usaha 
kesejahteraan sosial berbasis masyarakat lainnya;

k. membina kerjasama dengan lembaga-lembaga ektra struktural yang 
dibentuk oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi seperti 
lembaga kerjasama tripartit, panitera Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja (K-3) dan dewan ketenagakerjaan daerah;

l. membina dan mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan 
terhadap fakir miskin, komunikasi adat terpencil, pemberdayaan 
keluarga, karang taruna, pekerja sosial masyarakat, organisasi 
sosial yang bergerak di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) 
dan Bimbingan Tenaga Kesejahteraan Sosial (UKS) dan Bimbingan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM);

m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja serta pejabat fungsional di 
lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

n. memberikan ceramah-ceramah, penyuluhan di bidang sosial, 
ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian kepada masyarakat, 
pemerintah, perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan tentang 
pelaksanaan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di 
daerah;

melaksanakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas 
lainnya yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten dan pihak swasta;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi;

membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan serta 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

o.

(

Bagian Ketiga
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Sekretariat 

Pasal 4
(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat- 

menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, barang, 
urusan umum dan kepegawaian,, keuangan, perencanaan dan 
pelaporan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengelolaan urusan umum dan ke;pegawaian;
b. pengelolaan keuangan; dan
a. pengelolaan perencanaan dan pelaporan.

(3) Sekretaris........
/
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(4)

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan 
pelaksanaan urusan surat-menyurat, rumah tangga, hubungan 
masyarakat, keprotokolan, barang, urusan umum dan kepegawaian, 
keuangan, perencanaan, dan pelaporan.
Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 
sebagai berikut:
a. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas 

kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, membe^ri petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;

f. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;

g. mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang;
h. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan 

pegawai;
i. mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan 

bahan rencana pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, 
pembukuan, pelaporan, dan pertcinggungjawabannya;
mengoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan, laporan 
kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

k. mengoordinasikan dan memfasilit asi pelaksanaan kegiatan penelitian 
di bidang penanggulangan masalah sosial dan pelayanan 
ketenagakerjaan dan transmigrasi;

l. mengoordinasikan dan mengelola administrasi barang;
m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;
n. membina, mengawasi dan meni.lai kinerja bawahannya termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pekiksanaan Pekerjaan (DPS); dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

J

Paragraf 1
Penjabaran Tugas Pokok 

Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 5
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan pengelolaan dan pengolahan administrasi umum 
meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, hubungan 
masyarakat, keprotokolan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan 
barang.

(2) Kepala Subbagian ....
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(2) Kepala Subbagian Umum dan Kept;gawaian mempunyai tugas pokok 

memimpin penyelenggaraan pengelolaan dan pengolahan administrasi 
umum meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, hubungan 
masyarakat, keprotokolan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan 
barang.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut;
a. membantu Sekretaris mengoordinasikan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian 

Umum dan Kepegawaian;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;

f. melaksanakan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, 
dokumentasi;

g. melaksanakan administrasi kepegawaian;
h. melaksanakan administrasi barang;
i. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan menyiapkan 

pelaksanaan perjalanan dinas;
j. melaksanakan ketertiban dan keamanan lingkungan;
k. menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan serta memelihara 

sarana dan prasarana perkantoran;
l. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbagian Umum dan 

Kepegawaian;
n. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok 

Subbagian Keuangan 

Pasal 6
(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan 
pertanggungjawaban administrasi k<;uangan.

(2) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan administrasi penateiusahaan keuangan, pengelolaan 
keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.

(3) Penjabaran
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(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu Sekretaris mengoordinasikan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;

f. mengoordinasi dan menyusun rencana anggaran belanja langsung 
dan rencana anggaran belanja tidak langsung;

g. menyiapkan bahan pengoordinasian pen5msunan rencana belanja 
langsung;

h. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaraan meliputi 
pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan 
belanja langsung dan tidak langsung;

i. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
j. mengurus gaji dan tunjangan pegawai;
k. menghimpun dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi 

keuangan dan akuntansi;
l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbag Keuangan;
m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
n. melaksanakan tugas lain yang d:.berikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.
Paragraf 3

Penjabaran Tug;as Pokok 

Subbagian Perencanaa n dan Pelaporan 

Pasal 7
(1) Subbagian Perencanaan dan Pekiporan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengumpulan data penyusunan dokumen satuan kerja 
dan rencana anggaran, serta menyusun laporan.

(2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok 
memimpin pelaksanaan pengumpulan data penyusunan dokumen 
satuan kerja dan rencana anggaran, menilai serta menyusun laporan.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu Sekretaris mengoordinasikan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja serta 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian 

Perencanaan dan Pelaporan;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;

e. mendistribusikan ...
/
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e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;

f. menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan di 
lingkup tugasnya;

g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 
anggaran belanja langsung di linglcup tugasnya;

h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 
dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra), 
Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), 
Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta 
Penetapan Kinerja (PK);

i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 
bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), 
bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan 
laporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

j. membantu mengoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan dan 
pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang penanggulangan masalah 
sosial dan pelayanan ketenagakerjaan dan transmigrasi;

k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbagian Perencanaan 
dan Pelaporan;

l. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

. •* 

t
• .

Bagian Keempat
Pejabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Sosial 
Pasal £1

(1) Bidang Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis 
dan administrasi di bidang sosial yang meliputi bimbingan, penyuluhan 
dan pemberdayaan sosial, asistensi dan pengendalian bantuan sosial 
serta pelayanan dan rehabilitasi sosial;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Sosial mempunyai fungsi:
a. perencanaan dan perumusan bahan petunjuk teknis pelaksanaan 

bimbingan, penyuluhan dan pemberdayaan sosial, asistensi dan 
pengendalian bantuan sosial serta pelayanan dan rehabilitasi sosial;

b. pelaksanaan bimbingan penyuluhan dan pemberdayaan sosial, 
asistensi dan pengendalian bantuan sosial serta pelayanan dan 
rehabilitasi sosial; dan

c. pelaksanaan seleksi dan identiflkasi, penyerahan bantuan sosial, 
monitoring evaluasi dan pembinaan lanjut pemberdayaan sosial, 
sumbangan sosial dan bantuan korban bencana, serta usaha-usaha 
pelayanan dan rehabilitasi sosial.

(3) Kepala Bidang ....
/

- 1
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(3) Kepala Bidang Sosial mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan 
pelayanan teknis dan administrasi di bidang sosial yang meliputi 
bimbingan, penyuluhan dan pemberdayaan sosial, asistensi dan 
pengendalian bantuan sosial serta pelayanan dan rehabilitasi sosial.

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 
sebagai berikut:
a. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang soaial;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Sosial;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan, pen50iluhan dan 

pemberdayaan sosial, asistensi dan pengendalian bantuan sosial, 
pelayanan dan rehabilitasi sosial;

g. melaksanakan pembinaan dan perberdayaan terhadap kelembagaan 
sosial seperti karang taruna, pekerja sosial masyarakat, organisasi 
sosial, pengembangan wahana kesejahteraan sosial berbasis 
masyarakat, peningkatan kerjasama kelembagaan dan dunia usaha;

h. mengembangkan sistem jaminan sosial melalui kelembagaan sosial;
i. mengoordinasikan pemberian bantuan stimulan pemberdayaan 

sosial berupa modal usaha ekonomis produktif bagi Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) potensial dan non potensial, 
serta pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS);

j. melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan 
evaluasi kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pemberdayaan sosial;

k. melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan 
kegiatan di bidang sosial;

l. melaksanakan, mengoordinasikan pendidikan dan pelatihan tenaga 
sosial serta pembinaan terhadap partisipan sosial;

m. melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan 
evaluasi kegiatan dalam rangka asistensi dan pengendalian bantuan 
sosial;

n. melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan 
evaluasi kegiatan bantuan kepada keluarga perintis kemerdekaan 
dan keluarga pahlawan serta pemeliharaan taman makam pahlawan 
dan makam pahlawan nasional;

o. melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan 
evaluasi kegiatan penyelenggaraan usaha pelestarian nilai-nilai 
kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial nasional;

p. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas bidang sosial;

q. melakukan monitoring dan evalusisi kinerja Bidang Sosial;

r. membina
/
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r. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

%

Paragraf 1
Penjabaran Tugas Pokok

Seksi Bimbingan, Penyuluhan, dan Pemberdayaan Sosial
Pasal 9

(1) Seksi Bimbingan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Sosial mempunyai 
tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sosial serta 
pemberdayaan terhadap fakir miskin, komunitas adat terpencil, 
pembinaan karang taruna, pekerja sosial masyarakat, organisasi sosial 
yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, melaksanakan 
jejaring kerjasama kelembagaan sosial dengan dunia usaha, 
mengembangkan partisipasi sosial masyarakat serta mengembangkan 
sistem jaminan sosial.

(2) Kepala Seksi Bimbingan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Sosial 
mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan bimbingan dan 
pen30iluhan sosial serta pemberdayaan terhadap fakir miskin, 
komunitas adat terpencil, pembineian karang taruna, pekerja sosial 
masyarakat, organisasi sosial yang bergerak di bidang usaha 
kesejahteraan sosial, melaksanakan jejaring kerjasama kelembagaan 
sosial dengan dunia usaha, mengembangkan partisipasi sosial 
masyarakat serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis 

pelatihan dan produktivitas kerja di bidang bimbingan, penyuluhan 
dan pemberdayaan masyarakat;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 
Bimbingan, Penyuluhan, dan Pemberdayaan Sosial;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. melaksanakan pelayanan bimbingan peningkatan kemampuan 

petugas pendamping pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat 
terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

g. melaksanakan pembinaan karang taruna, pekerja sosial 
masyarakat, dan organisasi sosial yang bergerak di bidang usaha 
kesejahteraan sosial dan bimbingan Tenaga Kesejahteraan Sosial 
Masyarakat (TKSM);

h. melaksanakan pembinaan pemberdayaan bagi fakir miskin baik 
secara perorangan maupun Kelompok Usaha Bersama (KUBE);

i. melaksanakan bimbingan dan pemberdayaan terhadap keluarga 
khususnya keluarga rentan terjadi pemasalahan sosial;

j. melaksanakan..... I
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melaksanakan pembinaan pengembangan wahana kesejahteraan 
sosial berbasis masyarakat serta mengembangkan partisipan sosial 
masyarakat;
melaksanakan pemberian bantuan stimulan modal usaha ekonomis 
produktif kepada partisipan sosial (karang taruna, 
forum/paguyuban pekerja sosial masyarakat, organisasi sosial dan 
kelembagaan sosial lainnya);
melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap tenaga 
kesejahteraan sosial masyarakat;

m. menyiapkan bahan pengembangan sistem jaminan sosial melalui 
program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) dan program 
jaminan sosial yang lain;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Bimbingan, 
Penyuluhan, dan Pemberdayaan Sosial;
membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

n

o.

• *

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok

Seksi Asistensi dan Pengendalian Bantuan Sosial
Pasal 10

(1) Seksi Asistensi dan Pengendalian Bantuan Sosial mempunyai tugas 
pokok melaksanakan pengendalian dan pendistribusian bantuan sosial 
yang meliputi bantuan korban bencana, organisasi sosial masyarakat, 
yayasan sosial, panti asuhan - panti asuhan dan fakir miskin, orang 
terlantar diluar perawatan panti, serta usaha-usaha secara teknis 
maupun administrasi yang meliputi usaha pelayanan kesehatan 
penderita penyakit kronis menahun dan pembinaan pola hidup sehat, 
menyelenggarakan rumah-rumah perawatan orang jompo atau lanjut 
usia, serta penelitian izin undian berhadiah dan pengawasan 
pelaksanaan undian berhadiah, melaksanakan pelestarian nilai-nilai 
kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

(2) Kepala Seksi Asistensi dan Pengendalian Bantuan Sosial mempunyai 
tugas pokok memimpin pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian 
bantuan sosial yang meliputi bantuan korban bencana, organisasi sosial 
masyarakat, yayasan sosial, panti asuhan - panti asuhan dan fakir 
miskin, orang terlantar diluar perawatan panti, serta usaha-usaha 
secara teknis maupun administrasi yang meliputi usaha pelayanan 
kesehatan penderita penyakit kronis menahun dan pembinaan pola 
hidup sehat, menyelenggarakan rumah-rumah perawatan orang jompo 
atau lanjut usia, serta penelitian izin undian berhadiah dan 
pengawasan pelaksanaan undian berhadiah, melaksanakan pelestarian 
nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis 

bidang asistensi dan pengendalian sosial;

b. men5nasun

di

/
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I % b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 
Asistensi dan Pengendalian Bantuan Sosial;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 

asistensi dan pengendalian bantuan sosial;
g. melaksanakan inventarisasi dan koordinasi kondisi korban 

bencana, organisasi sosial mcsyarakat, yayasan sosial, panti 
asuhan-panti asuhan dan fakir rniskin serta orang terlantar diluar 
perawatan panti;

h. melaksanakan pengendalian, mengawasi dan monitoring distribusi 
bantuan sosial korban bencana, sumbangan sosial kepada 
organisasi sosial masyarakat, yayasan sosial, panti asuhan - panti 
asuhan dan fakir rniskin, serta orang terlantar diluar perawatan 
panti;

i. melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan 
bantuan kesejahteraan sosial be.gi orang jompo, dan memberikan 
bantuan bagi eks penderita penyakit menahun/kronis;

j. melaksanakan pembinaan pemberdayaan dan jaminan sosial bagi 
lanjut usia;

k. melaksanakan pembinaan pemberdayaan serta pemberian bantuan 
bagi orang terlantar/keluarga terlantar akibat bencana;

l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas asistensi dan pengendalian bantuan 
sosial;

m. melaksanakan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, 
dan kesetiakawanan sosial nasional;

n. melaksanakan pembinaan pemberdayaan serta pemberian bantuan 
bagi migran akibat bencana sosial;

o. melaksanakan pengendalian, mengawasi dan monitoring 
pelaksanaan undian berhadiah dan pengumpulan uang dan barang;

p. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Asistensi dan 
Pengendalian Bantuan Sosial;

q. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

A

1

Paragraf 3
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 11 /
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Pasal 11
Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok 
melaksanakan pelayanan, perlindungan sosial dan hukum bagi korban 
eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, pelayanan rebabilitasi 
terbadap anak jalanan, anak nakal dan anak korban penyalabgunaan 
narkoba, melaksanakan usaba-usaba pelayanan terbadap anak/remaja 
terlantar dan putus sekolab, anak cacat dan penyandang cacat, serta 
melaksanakan usaba-usaba pembinaan terbadap eks penyakit sosial 
dan panti-panti sosial.
Kepala Seksi Pelayanan dan Rebabilitasi Sosial mempunyai tugas 
pokok memimpin pelaksanaan pelayanan, perlindungan sosial dan 
bukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, 
pelayanan rebabilitasi terbadap anak jalanan, anak nakal dan anak 
korban penyalabgunaan narkoba, melaksanakan usaba-usaba 
pelayanan terbadap anak/remaja terlantar dan putus sekolab, anak 
cacat dan penyandang cacat, serta melaksanakan usaba-usaba 
pembinaan terbadap eks penyakit sosial dan panti-panti sosial.
Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalab 
sebagai berikut:

membantu menyiapkan baban perumusan kebijakan teknis 
dibidang pelayanan dan rebabilitasi sosial;
menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 
Pelayanan dan Rebabilitasi Sosial;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan araban kepada 
bawaban;
melaksanakan pelayanan, perlindungan sosial, dan bantuan bukum 
bagi korban eksplotasi dan perdagangan perempuan dan anak;
memfasilitasi usaba pemungutan anak/balita terlantar sebagai 
anak angkat/adopsi;
memberikan pelayanan dan rebabilitasi bagi anak jalan, anak nakal 
dan anak korban penyalabgunaan narkoba, dan orang terlantar 
karena kebabisan bekal;
melaksanakan pelayanan dan pembinaan terbadap anak/remaja 
terlantar dan putus sekolab, anak cacat dan penyandang cacat;
melaksanakan pembinaan dan penanggulangan terbadap eks 
penyakit sosial dan panti-panti sosial;
melaksanakan pelayanan pembua;an surat permobonan keringanan 
biaya pengobatan bagi penyandang masalab kesejabteraan sosial;
memproses rujukan penyandang masalab kesejabteraan sosial yang 
memerlukan pelayanan ke panti sosial/panti rebabilitasi;

m. melaksanakan pemberdayaan/mengirimkan peserta praktek belajar 
kerja bagi anak terlantar, remaja terlantar, anak putus sekolab;

n. melaksanakan

a.

b.

c.

d.

b.

1.

J

k.

1.

/
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s.

t.

u.

V.

melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi terhadap anak cacat, 
penyandang cacat dan eks trauma baik cacat fisik, cacat mental 
dan cacat ganda, memberikan bantuan sarana dan modal usaha 
ekonomi produktif baik secara perorangan maupun Kelompok 
Usaha Bersama (KUBE);
melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap panti 
sosial baik milik pemerintah maupun swasta;
melaksanakan kegiatan pembinaan razia terhadap tuna susila, 
psykotik bekerjasama dengan dinas/instansi terkait, melakukan 
pembinaan dan memberikan rujukan ke panti sosial/panti 
rehabilitasi;

menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi terhadap eks 
narapidana dan penyakit sosial lainnya;
melaksanakan pelatihan ke tramp ilan dan praktek belajar kerja bagi 
anak terlantar termasuk anak jalanan, anak nakal dan anak cacat;
melaksanakan koordinasi dengem instansi terkait dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pelayanan dan 
Rehabilitasi Sosial;

membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

Bagian Kelima
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
Pasal 12

(1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas 
pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi, pelatihan 
kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan/penyaluran tenaga 
kerja serta perluasan kesempatan kerja.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai 
fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan 

pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja serta pembinaan 
penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;

b. pelaksanaan pembinaan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga 
kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan 
kesempatan kerja; dan

a. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait 
dalam rangka pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja serta 
perluasan kesempatan kerja.

(3) Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai 
tugas pokok memimpin pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi, 
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan / 
Penyaluran Tenaga Kerja serta Perluasan Kesempatan Kerja.

(4) Pemjabaran.....
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(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah
sebagai berikut;
a. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan 

dan penempatan tenaga kerja;
b. menynsun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang 

Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. mengoordinasikan penyusunan inventarisasi lembaga pelatihan 

kerja, dan instruktur latihan lembaga pelatihan kerja swasta;
g. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada lembaga pelatihan 

kerja swasta;
h. melaksanakan pemberian perizinan dan pengawasan terhadap 

lembaga pelatihan kerja swasta;
i. melaksanakan pemasaran program, fasilitas pelatihan, hasil 

produksi dan lulusan pelatihan;
j. melaksanakan sertifikasi bagi lulusan lembaga pelatihan kerja 

swasta;
k. melaksanakan program pemagangan baik dalam negeri maupun 

luar negeri;
l. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan produktivitas tenaga 

kerja kepada pengusaha;
m. melaksanakan program pelatihan dalam rangka penggantian tenaga 

keja asing;
n. melaksanakan penyebarluasan informasi bursa kerja;
o. melaksanakan bursa kerja on line;
p. melaksanakan pen}ailuhan dan bimbingan jabatan;
q. melaksanakan penempatan tentiga kerja baik melalui Antar Kerja 

Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar 
Negara (AKAN);

r. melaksanakan perizinan dan pengawasan perpanjangan izin 
mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang 
(TKWNAP);

s. melaksanakan perizinan dan pengawasan lembaga bursa kerja 
swasta, praktek psikologi, terapat penampungan tenaga kerja 
Indonesia dan cabang perusahaan pengerah tenaga kerja indonesia 
swasta (PPTKIS);

t. melaksanakan pendayagunaan tenaga kerja cacat, lanjut usia, dan 
wanita;

u. melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan tenaga kerja suka 
rela;

V. melaksanakan pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri;

w. melaksanakan.....
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X w. melaksanakan pengembangan, penyebarluasan dan penerapan 
teknologi tepat guna;

X. melaksanakan pengembangan sektor informal dan usaha mandiri;
y. melaksanakan perluasan kesempatan kerja sistem padat karya bagi 

masyarakat penganggur, setengah penganggur dan keluarga miskin;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Pelatihan dan 
Penempatan Tenaga Kerja;

membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

z.

a.

a.

Paragraf1
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja 

Pasal 13
(1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi berkenaan dengan 
pelatihan tenaga kerja dan produktivitas kerja.

(2) Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai tugas pokok 
memimpin pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi berkenaan 
dengan pelatihan tenaga kerja dan produktivitas kerja.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:

a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang pelatihan dan produktivitas kerja;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 
Pelatihan dan Produktivitas Kerja;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;

f. melaksanakan penyusunan invemtarisasi lembaga dan instruktur 
latihan lembaga pelatihan kerja swasta;

g. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada lembaga pelatihan 
kerja swasta;

h. melaksanakan pemberian perizinan dan pengawasan terhadap 
lembaga pelatihan kerja swasta;

i. menyiapkan standarisasi, melaksanakan test kualifikasi dan 
akreditasi lembaga pelatihan keja swasta;

j. melaksanakan pemasaran program, fasilitasi pelatihan, hasil 
produksi dan lulusan pelatihan;

k. melaksanakan sertiflkasi bagi lulusan lembaga pelatihan kerja 
swasta;

1. melaksanakan
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melaksanakan program pemagcingan baik dalam negeri maupun 
luar negeri;

m. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan 
produktivitas tenaga kerja serta pengukuran produktivitas tenaga 
kerja;

n.

o.

melaksanakan layanan informasi pelatihan dan produktivitas tenaga 
kerja;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pelatihan dan 
Produktivitas Kerja;
membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

(1)

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Penempatan Tenaga Kerja 

Pasal 14
Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan 
pelayanan teknis dan administrasi yang berhubungan dengan 
penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.
Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok 
memimpin pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi yang 
berhubungan dengan penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun 
di luar negeri.
Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut;
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang penempatan tenaga kerja;
menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 
Penempatan Tenaga Kerja;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;
melaksanakan penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK);
melaksanakan penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data 
pencari kerja dan data lowongan kerja;
melaksanakan bursa kerja melalui pendaftaran pencari kerja, 
pencari lowongan kerja, mempertemukan pencari kerja dengan 
pengguna tenaga kerja;
melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap bursa kerja 
swasta baik teknis dan administrasi;

b.

c.

d.
e.

f.

h.

1.

j. melaksanakan

/
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k.

1.

j, melaksanakan pembinaan, bimbingan, penerbitan dan pengendalian 
izin pendirian lembaga bursa kerja/lembaga Penempatan Tenaga 
Kerja Swasta (LPTKS) serta lembaga penjnaluhan dan bimbingan 
jabatan;

melaksanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada pencari 
kerja, siswa sekolah dan masyarakat;

melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja baik melalui 
mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah 
(AKAD)dan Antar Kerja Antar Neg;ara (AKAN);

m. melaksanakan pelayanan perizinan dan pengawasan lembaga bursa 
kerja swasta, praktek psikologi, tempat penampungan tenaga kerja 
Indonesia dan cabang Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia 
Swasta (PPTKIS);

melaksanakan pelayanan perizinan dan pengawasan perpanjangan 
izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang 
(TKWNAP);

melaksanakan inventarisasi, monitoring dan evaluasi penggunaan 
Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TKWNA);
melaksanakan pendayagunaan tenaga kerja cacat, lanjut usia dan 
wanita;

melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Penempatan 
Tenaga Kerja;

membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

n.

o.

P-

r.

s.

Paragraf 3
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Perluasan Kerja 

Pasal 15
(1) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perluasan 
kesempatan kerja.

(2) Kepala Seksi Kesempatan Perluasan Kerja mempunyai tugas pokok 
memimpin pelaksanaan pelayanan tsknis dan administrasi di bidang 
perluasan kesempatan kerja.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang perluasan kesempatan kerja;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 

Perluasan Kesempatan Kerja;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;

e. mendistribusikan.....
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e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;

f. melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan tenaga kerja suka 
rela;

g. melaksanakan pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri;
h. melaksanakan pengembangan, penyebarluasan dan bimbingan 

teknis penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
i. melaksanakan pengembangan sektor informal dan usaha mandiri, 

bimbingan/pelatihan kewirauscihaan dan manajemen usaha, 
pemberian modal usaha serta bimbingan pendampingan 
pelaksanaan usaha;

j. melaksanakan perluasan kerja sistim padat kaiya bagi masyarakat 
penganggur, setengah penganggur dan keluarga miskin;

k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Perluasan 
Kesempatan Kerja;

l. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pekiksanaan Pekerjaan (DPS); dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

- •

- i
• «

L

4

t

Bagian Keenam
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Pasal 16

(1) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan 
mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan 
administrasi di bidang hubungan industrial dan pengawasan 
ketenagakerjaan dan industri.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan 
mempunyai fungsi:
a. perumusan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan 

hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan;
b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyusunan perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, dan k(;sepakatan kerja bersama guna 
mencapai ketenangan bekerja daa berusaha;

c. pelaksanaan pembinaan penerapian syarat kerja dan peningkatan 
kesejahteraan pekerja untuk pencegahan terjadinya perselisihan 
hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, unjuk rasa dan 
lock out perusahaan; dan

d. pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan 
norma kerja, norma keselamatan kesehatan kerja, lingkungan kerja, 
jaminan sosial tenaga kerja, higiene perusahaan, pekerja anak dan 
wanita, dan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang(TKWNAP).

(3) Kepala Bidang
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(3) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan 
mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan pelayanan teknis dan 
administrasi di bidang hubungan industrial dan pengawasan 
ketenagakerjaan dan industri.
Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 
sebagai berikut:

menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan 
industrial dan pengawasan ketenagakerjaan;

laporan kinerja dan

a

b.

c.

d.
e.

f.

h.

J-

1

n.

o

Bidang

menyusun rencana, program kerja, kegiatan, 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas 
Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;
mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan hubungan industrial 
dan pengawasan ketenagakerjaan;
mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan 
pengembangan organisasi pekerja dan pengusaha dengan semua 
perangkat organisasi horisontal dan vertikal dari tingkat cabang 
sampai tingkat unit kerja di perusahaan;
melaksanakan pembinaan lembaga - lembaga ketenagakerjaan;
mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, penelitian pengesahan 
dan peningkatan pembuatan syarat kerja melalui perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja bersama;
mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan 
serta peningkatan kesejahteraan pekerja melalui pembentukan 
koperasi karyawan, pelaksanaan KB di perusahaan;
mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, untuk 
pencegahan terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) 
serta pemerantaraan dan penyelesaian kasus perselisihan 
hubungan industrial untuk menghindari Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK);
mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 
ketenagakerjaan dan penyidikan terhadap pelanggaran norma 
kerja, norma keselamatan kesehatan kerja, lingkungan kerja, 
jaminan sosial tenaga kerja, higiene perusahaan, pekerja anak dan 
wanita, dan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);

m. melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam 
rangka pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan 
pengawasan ketenagakerjaan dan penegakan hukum di bidang 
ketenagakerj aan;
mengoordinasikan pelaksanaan monitoring Kebutuhan Hidup Layak 
(KHL) dalam penentuan pelaksanaan pengupahan dan penentuan 
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK);
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Hubungan 
Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;

membina
/

i
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p. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

(1)

(2)

(3)

Paragraf 1
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian Perselisihan
Pasal 17

Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian Perselisihan mempunyai tugas 
pokok melaksanakan pembinaan, pengurusan, pengembangan dan 
pendaftaran persyaratan kerja serta pencegahan dan penyelesaian 
terjadinya perselisihan hubungan industrial.
Kepala Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian Perselisihan mempunyai 
tugas pokok memimpin pelaksanaan pembinaan, pengurusan, 
pengembangan dan pendaftaran persyaratan kerja serta pencegahan 
dan penyelesaian terjadinya perselisihan hubungan industrial.
Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang syarat kerja dan penyelesaian perselisihan;
b. menyusun rencana, program keija, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Syarat 

Kerja dan Penyelesaian Perselisihan;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. menyiapkan bahan petunjuk teknis penanganan pemogokan, ujuk 

rasa, dan lock out perusahaan;
g. melaksanakan pembinaan pemenuhan persyaratan kerja ke 

perusahaan baik swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
melaksanakan pembinaan, pendaftaran, penelitian dan pengesahan 
pembuatan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, Kesepakatan 
Kerja Waktu Tertentu (KKWT) Dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 
serta out sourcing;
melaksanakan pembinaan tata cara dan penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial (PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
mengelola pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian kasus 
perselisihan hubungan industrial dari pekerja/pengusaha;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Syarat Kerja dan 
Penyelesaian Perselisihan;
membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

h.

1.

J

k.

1.

m. melaksanakan
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m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok

Seksi Kelembagaan, Pengupahan, dan Kesejahteraan
Pasal 18

(1) Seksi Kelembagaan, Pengupahan dan Kesejahteraan mempunyai tugas 
pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi tenaga 
kerja/pengusaha, lembaga kerjasama Bipartit (pengusaha dan serikat 
pekerja) dan Tripartit (pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja), 
penelitian dan monitoring pengijipahan serta pembinaan dan 
pengembangan kesejahteraan pekerja .

(2) Kepala Seksi Kelembagaan, Pengupahan dan Kesejahteraan mempunyai 
tugas pokok memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengembangan 
organisasi tenaga kerja/pengusaha, lembaga kerjasama Bipartit 
(pengusaha dan serikat pekerja) dan Tripartit (pemerintah, pengusaha, 
dan serikat pekerja), penelitian dein monitoring pengupahan serta 
pembinaan dan pengembangan kesejahteraan pekerja.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang kelembagaan, pengupahan, dan kesejahteraan;
b.

c.

d.

f.

menyusun rencana, program kerja, kegiatan, 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

laporan kinerja dan

tugas Seksi

h.

k.

memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan 
Kelembagaan, Pengupahan, dan Kesejahteraan;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;
melaksanakan inventarisasi dan pendaftaran organisasi pekerja, 
organisasi pengusaha , dan lembaga kerjasama Bipartit (pengusaha 
dan serikat pekerja) dan Tripartit (pemerintah, pengusaha, dan 
serikat pekerja);
melaksanakan pembinaan organisasi pekerja/pengusaha, lembaga 
Bipartit dan pelaksanaan keluai'ga berencana perusahaan serta 
koperasi kaiyawan di perusahaan;
melaksanakan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
merencanakan dan melaksanakan penelitihan pengupahan serta 
menyusun konsep usulan penetapan Upah Minimum Kabupaten 
(UMK);
melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 
pelaksanaan pembinaan kelembagaan, pengupahan dan 
kesejahteraan pekerja;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Kelembagaan, 
Pengupahan, dan Kesejahteraan;

1. membina.....

/
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l. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

9
♦

Paragraf 3
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan 

Pasal 19
(1) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi di bidang pengawasan 
ketenagakerjaan yang meliputi pengawasan norma kerja, norma 
keselamatan kesehatan kerja, lingkungan kerja dan jaminan sosial 
tenaga kerja, hygine perusahaan, pekerja anak dan wanita serta Tenaga 
Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP).

(2) Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok 
memimpin pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi di bidang 
pengawasan ketenagakerjaan yang meliputi pengawasan norma kerja, 
norma keselamatan kesehatan kerja, lingkungan kerja dan jaminan 
sosial tenaga kerja, hygine perusahaan, pekerja anak dan wanita serta 
Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP).

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang pengawasan ketenagakerjaan;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 

Pengawasan Ketenagakerjaan;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. menyiapkan dan merumuskan bahan petunjuk teknis pelaksanaan 

pembinaan pengawasan norma kerja, norma keselamatan kesehatan 
kerja, norma lingkungan kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, 
Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);

g. menyusun, merumuskan, dan melaksanakan perhitungan ganti rugi 
kecelakaan kerja;

h. menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan 
pengawasan dan pemeriksaan ketemagakerjaan yang meliputi norma 
kerja, norma keselamatan kesehatan kerja, norma lingkungan kerja, 
norma jaminan sosial tenaga kerja, Tenaga Kerja Warga Negara 
Asing Pendatang (TKWNAP);

• c

i. melaksanakan
/
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m.

n.

o.

melaksanakan pengawasan, pembinaan, pemeriksaan/pengujian, 
perizinan, sertiflkasi, dan rekomendasi terhadap penggunaan alat 
angkat/angkut, pesawat uap, bejana tekan, anstalasi listrik, mesin 
produksi, konstruksi bangunan, penanggulangan kebakaran, 
kesehatan kerja, lingkungan kerja, penyediaan/pemakaian alat 
pelindung diri, poliklinik perusahaan dan catering;
melaksanakan pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan dan 
penyidikan terhadap pelanggarari norma kerja, norma keselamatan 
kerja, norma lingkungan kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, 
hygine perusahaan, pekerja anak dan wanita, serta tenaga kerja 
warga negara asing pendatang sesuai peraturan perundang- 
undangan yang berlaku;
melaksanakan pemeriksaan khusus kecelakan kerja/penyakit 
akibat kerja berdasarkan laporan pekerja;
melaksanakan pengawasan wajib lapor ketenagakerjaan 
perusahaan;
melaksanakan pembinaan/pengawasan waktu kerja dan waktu 
istirahat;
melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi lainnya dalam 
rangka penegakan hukum dan kelancaran pelaksanaan tugas;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pengawasan 
Ketenagakerjaan;
membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

Bagian Ketujuh
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Transmigrasi 
Pasal 20

(1) Bidang Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan 
teknis dan administrasi di bidang mobilitas penduduk yang meliputi 
pengerahan, pendaftaran dan seleksi serta pemindahan calon 
transmigran.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan penentuan daerah potensi asal dan tujuan 

transmigran berdasarkan skala prioritas;
b. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, pendaftaran 

dan seleksi calon transmigran;
c. pelaksanaan pengangkutan dan jDenampungan calon transmigran;
d. pelaksanaan pembekalan calon transmigran; dan
e. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait 

baik di daerah asal maupun daerah penempatan transmigran.

(3) Kepala Bidang.....
/
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(3)

(4)

a.

c.

e.

f,

Kepala Bidang Transmigrasi menipunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi di bidang mobilitas 
penduduk yang meliputi pengerahan, pendaftaran dan seleksi serta 
pemindahan calon transmigran.
Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 
sebagai berikut:

menjmsun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang 
transmigrasi;
menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang 
Transmigrasi;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;
menyiapkan bahan pelaksanaan penjajagan ke daerah penerima 
calon transmigran;
menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan daerah tujuan 
transmigrasi;

h. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di 
daerah sasaran berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan;
mengoordinasikan pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon 
transmigran;
mengoordinasikan pelaksanaan pengangkutan dan penampungan 
calon transmigran;

k. melaksanakan pembinaan dan pembekalan bagi calon transmigran;
l. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait di daerah asal 

maupun daerah penempatan;
m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Transmigrasi;
n. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

g-

1.

J

Paragraf 1
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Pengerahan, Pendaftaran, dan Seleksi 
Pasal 21

Seksi Pengerahan, Pendaftaran dan Seleksi mempunyai tugas pokok 
melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan penyebarluasan informasi 
ketransmigrasian kepada masyarakat di daerah sesuai dengan prioritas 
yang telah ditentukan, pengunasan pendaftaran dan seleksi, 
pembekalan para calon transmigran.

(2) Kepala Seksi
/
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(2) Kepala Seksi Pengerahan, Pendaftaran dan Seleksi mempunyai tugas 
pokok memimpin pelaksanaan pembinaan, penyxiluhan dan 
penyebarluasan informasi ketransmigrasian kepada masyarakat di 
daerah sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan, pengurusan 
pendaftaran dan seleksi, pembekalan para calon transmigran.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang penngerahan, pendaftaran dan seleksi;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 

Pengerahan, Pendaftaran, dan Seleksi;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyuluhan ketransmigrasian;
g. menyiapkan bahan dan pelak;sanaan penyebarluasan informasi 

ketransmigrasian;
h. melaksanakan identifikasi calon transmigran;
i. melakukan pendataan animo calon transmigran sesuai dengan arah 

minat;
j. melaksanakan pendaftaran dan seleksi para calon transmigran 

sesuai dengan jenis transmigrasi yang diinginkan;
k. melaksanakan pembinaan dan pemantapan kepada calon 

transmigran;
l. melakukan penelitian kelengkapan calon transmigran baik 

administrasi, dokumen, maupun barang bawaan;
m. menyelesaikan administrasi pemlDcrangkatan transmigran;
n. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pengerahan, 

Pendaftaran, dan Seleksi;
o. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Pemindahan 

Pasal 22
(1) Seksi Pemindahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengurusan 

pemberangkatan calon transmigran meliputi pelayanan penampungan, 
pengangkutan, pengawalan calon transmigran dan barang bawaannya.

(2) Kepala Seksi.....
/
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(2) Kepala Seksi Pemindahan memjDunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan pengurusan pemberangkatan calon transmigran meliputi 
pelayanan penampungan, pengangkutan, pengawalan calon 
transmigran dan barang bawaannya.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang pemindahan;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 

Pemindahan;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. melakukan penyusunan daftar nominatif calon transmigran yang 

akan dikirim;
g. melaksanakan pengiriman / peugangkutan transmigran ke

transito / embarkasi;
h. melaksanakan pendaftaran barang bawaan transmigran;
i. melakukan pengawalan transmigran dan barang bawaan;
j. melakukan pelayanan transmigran di penampungan meliputi 

akomodasi, konsumsi, kesehatari, sidik jari, pembagian perbekalan 
dan bimbingan mental;

k. melakukan pemeliharaan transito ketertiban, kebersihan sarana 
dan prasarana;

l. menyelesaikan administrasi berupa berita acara pemberangkatan, 
angkutan, penjemputan, pengiriman dan pengawalan barang;

m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pemindahan;
n. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

Bagian Kedelapan 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 23
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdii'i dari sejumlah tenaga fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga 
fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) dan (2) 
diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

(4) Kelompok.....
/
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(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada 
Kepala Dinas.
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Bagian Keserabilan
UPTD Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Paragraf 1
UPTD Balai Latihan Kerja 

Pasal 24

(1) UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian tugas operasional di bidang pelatihan kerja industri, tata 
niaga, pertanian dan aneka kejuruan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Ayat 
(1), UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang peletihan kerja industri, tata 

niaga, pertanian dan aneka kejuruan;
b. perumusan perencanaan pelatihan kerja industri, tata niaga, 

pertanian dan aneka kejuruan; dan
c. perumusan pelaksanaan pelatihan kerja industri, tata niaga, 

pertanian dan aneka kejuruan.

(3) Kepala UPTD Balai Latihan Keija mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan sebagian tugas operasional di bidang pelatihan kerja 
industri, tata niaga, pertanian dan aneka kejuruan.

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 
sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis pada unit kerjanya;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada unit 

kerjanya;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. menyusun kebutuhan latihan sesuai kebutuhan masyarakat;
g. melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana pelatihan, 

memelihara/merawat fasilitas pelatihan agar siap digunakan;
h. mendayagunakan fasilitas pelatihan dan instruktur untuk 

meningkatkan evektifitas dan efisiensi Balai Latihan Kerja;
i. menyusun dan mengembangkan perangkat lunak dan keras 

pelatihan sesuai dengan kejuruan;
j. melaksanakan kegiatan pelatihan dan uji ketrampilan serta 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja di bidang industri, 
pertanian, tata niaga dan aneka kejuruan;

k. mengembangkan..... /
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k. mengembangkan kualitas instruktur melalui pendidikan, pelatihan, 
pemagangan dan On The Job Training instruktur di perusahaan;

l. melakukan pemasaran program, fasilitas latihan dan lulusan Balai 
Latihan Kerja;

m. mengembangkan kualitas lulusan pelatihan melalui pemagangan, 
On the Job Training (OJT) di perusahaan/dunia usaha;

n. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pelatihan;
o. mempersiapkan fasilitas pelatihan untuk menunjang kelancaran 

penyelenggaraan latihan;
p. membuat laporan secara berkala ]Delaksanaan latihan;
q. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi 

terkait dalam rangka pelaksanaan. tugas pelatihan ketrampilan kerja;
r. melakukan monitoring dan evaluasi kineija di unit kerjanya;
s. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan serta 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya.

Pasal 25

(1) Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas 
pokok melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, 
umum, pengelolaan barang, perencanaan dan pelaporan.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai 
tugas pokok memimpin pelaksanaan urusan rumah tangga, 
kepegawaian, keuangan, umum, pengelolaan barang, perencanaan dan 
pelaporan.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada unit kerjanya;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian 

Tata Usaha unit kerjanya;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, dan 

pengelolaan barang serta perencanaan dan pelaporan;
g. mengelola administrasi surat menyurat, pengarsipan, pemeliharaan 

dan rumah tangga kantor;
h. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbagian Tata Usaha 

unit kerjanya;

% i. membina.
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i. membina, mengawasi dan raenilai kinerja bawahan serta 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 
34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah 
Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 
Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal -22 Pcscmipcr 2012

BUPATI BOYOLALI,

/ SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal ^ Pcs>en\?er
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