
 
 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

2.1  Sejarah Berdirinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa 

Tengah  

        Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dibentuk 

berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah No.7 Tahun 2001 dan Perda No.6 Tahun 

2008. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksanaan tugas 

pemerintah daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang dipimpin oleh 

seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

        Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah merupakan 

lembaga gabungan dari: 

1. Dinas Tenaga Kerja Propinsi Dati I Jawa Tengah. 

2. Kanwil Departemen Tenaga Kerja Jawa Tengah. 

3. Kanwil Departemen Transmigrasi JawaTengah. 

        Penggabungan ketiga instansi ini sejalan dengan PP No.84 Tahun 2000 

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. 

2.2  Kedudukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jateng 

 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi 

daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.  



 
 

 

2.3  Landasan Operasional Berdirinya Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Prov. Jateng 

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 

2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah     

2.4  Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. 

Jateng  

1. Tugas pokok : 

        Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja dan transmigrasi 

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. 

2. Fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga 

kerja dan transmigrasi; 

c. pembinaan dan fasilitasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi lingkup 

provinsi dan kabupaten/kota; 

d. pelaksanaan tugas di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, 

pelatihan kerja dan produktivitas, pengawasan ketenagakerjaan, hubungan 

industrial dan jaminan sosial, serta ketransmigrasian; 

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 

f. pelaksanaan kesekretariatan dinas; 



 
 

 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

2.5 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. 

Jateng 

        Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan 

dan Nama Pejabat, terdiri dari: 

a. Kepala Dinas : Dra. Wika Bintang, MM 

b. Sekretariat : Susi Handayanie, SH, MM, membawahkan: 

1. Subbagian Program; 

2. Subbagian Keuangan; 

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Ahmad Aziz, SE, 

MSi, membawahkan : 

1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri; 

2. Seksi Perluasan dan Pengembangan Tenaga Kerja; 

3. Seksi  Transmigrasi. 

d. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas : Ir. Esti Triyani Listiawati, 

MSi,, membawahkan: 

1. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi; 

2. Seksi Pelatihan dan Pemagangan; 

3. Seksi Produktivitas. 

e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial : Drs. Handono 

Supriyadi, MSi, membawahkan: 



 
 

 

1. Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial; 

2. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial;  

3. Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga  Kerja. 

f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan : Budi Prabawaning Dyah, SH,MH, 

membawahkan:  

1. Seksi  Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 

2. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 

3. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam dan 

Luar Negeri. 

g. UPT 

      Tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di 

lingkungan Dinas. UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. 

h.  Kelompok Jabatan Fungsional 

  Kelompok jabatan fungsional pada lingkungan dinas ditetapkan sesuai 

dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan 

fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 



 
 

 
 



 
 

 
 

Keterangan Gambar 

1. Kepala Dinas 

 Tupoksi : Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. 

2. Sekretaris  

      Tugas Pokok : 

 Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan 

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan 

Dinas. 

 Fungsi : 

a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan 

kegiatan di lingkungan Dinas 

b. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, 

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan 

dokumentasi di lingkungan Dinas 

c. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata 

laksana di lingkungan di Dinas 

d. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern 

pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi 

e. Penyiapan bahan pengelolaan barang / kekayaan milik daerah dan 

pelayanan pengadaan barang / jasa di lingkungan di Dinas 

f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya 



 
 

 
 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

Sekretariat sebagaimana dimaksud terdiri atas : 

1) Subbagian Program 

Tupoksi : 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program 

b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program 

dan kegiatan di lingkungan Dinas 

c. Menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan 

Dinas 

d. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program 

e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas 

f. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

2) Subbagian Keuangan 

Tupoksi :  

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengkoordinasian 

kajian teknis di bidang keuangan 

b. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas 

c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dan pembukuan,  

pengelolaan data dan informasi serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan 

di bidang keuangan  

d. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

3)  Subbagian Umum dan Kepegawaian  



 
 

 
 

Tupoksi : 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan 

kepegawaian  

b. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, rumah 

tangga dan aset serta pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di 

lingkungan Dinas 

c. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas 

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di 

lingkungan Dinas 

e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaopran di bidang umum dan 

kepegawaian  

f. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

3. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas 

Tugas : 

 Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan kerja dan 

produktivitas meliputi pelatihan dan pemagangan, standarisasi dan sertifikasi, dan 

produktivitas. 

Fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan pemagangan, di 

bidang standarisasi dan sertifikasi, dan di bidang produktivitas 



 
 

 
 

b. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, terdiri atas: 

1) Seksi Pelatihan dan Pemagangan 

Tugas : 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan 

pemagangan  

b. Menyiapkan bahan pengordinasian kebijakan teknis di bidang pelatihan dan 

pemagangan  

c. Menyiapkan bahan standar pelatihan berbasis kompetensi 

d. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi 

dan kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi 

e. Menyiapkan bahan peningkatan instruktur dan tenaga pelatihan 

f. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pelatihan dan 

pemagangan  

g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan 

pemagangan  

h. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

2) Seksi Standarisasi dan Sertifikasi 

 Tugas : 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang standarisasi dan 

sertifikasi 



 
 

 
 

b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang standarisasi 

dan sertifikasi  

c. Menyiapkan bahan promosi sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan 

akreditasi  

d. Menyiapkan bahan akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja dan 

pembentukan dan operasional komite akreditasi lembaga 

e. Menyiapkan bahan assesor akreditasi dan pemantauan dan evaluasi status 

akreditasi  lembaga  

f. Menyiapkan bahan uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja  

g. Menyiapkan bahan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi  

h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi dan 

sertifikasi  

i. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

3) Seksi Produktivitas 

 Tugas : 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian di 

bidang   produktivitas 

b. Menyiapkan bahan promosi peningkatan produktivitas dan peningkatan 

produktivitas tingkat daerah provinsi 

c. Menyiapkan bahan pemeliharaan produktivitas tingkat provinsi 

d. Menyiapkan bahan kerjasama kelembagan peningkatan produktivitas 

tingkat nasional, regional dan sektoral 

e. Menyiapkan bahan data dan informasi dibidang peningkatan produktivitas 



 
 

 
 

f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang produktivitas 

g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  

4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

 Tugas : 

  Melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja 

dan transmigrasi meliputi penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja 

dan transmigrasi. 

Fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja,  

bidang perluasan kesempatan kerja dan bidang transmigrasi 

b. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas: 

1) Seksi penempatan tenaga kerja 

 Tugas : 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian di 

bidang penempatan tenaga kerja 

b. Menyiapkan bahan penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana 

c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perantaraan kerja dalam pelayanan 

antar kerja 



 
 

 
 

d. Menyiapkan bahan penyuluhan bimbingan jabatan terhadap pencari kerja 

dan analisis jabatan di perusahaan 

e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan bursa kerja online dan job market fair 

f. Menyiapkan bahan analisis dan penyebarluasan informasi pasar kerja 

g. Menyiapkan bahan pengoordinasian Satuan Tugas pencegahan tenaga kerja 

Indonesia non prosedural 

h. Menyiapkan bahan penatalaksanaan lembaga penempatan tenaga kerja 

swasta antar kerja lokal, kantor cabang pelaksana penempatan tenaga kerja 

Indonesia swasta dan bursa kerja khusus 

i. Menyiapkan bahan ijin pendirian lembaga penempatan tenaga kerja swasta 

antar kerja lokal, ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (imta) lintas 

kabupaten/kota dan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan 

yang tidak mengandung perubahan 

j. Menyiapkan bahan ijin pendirian kantor cabang perusahaan penempatan 

tenaga kerja swasta dan ijin penampungan calon tenaga kerja Indonesia 

k. Menyiapkan bahan rekomendasi rekrut penempatan tenaga kerja antar kerja 

antar daerah dan pendirian kantor perusahaan penempatan tenaga kerja 

swasta di wilayah Provinsi Jawa Tengah 

l. Menyiapkan bahan penerbitan surat pengantar rekruit tenaga kerja Indonesia  

m. Menyiapkan bahan fasilitasi penempatan tenaga kerja antar kerja lokal, 

antar kerja antar daerah, antar kerja antar negara, tenaga kerja muda dan 

wanita rentan, penyandang cacat dan lanjut usia 

n. Menyiapkan bahan fasilitasi dalam penggunaan tenaga kerja asing 



 
 

 
 

o. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga 

kerja 

p. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

2) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja 

 Tugas :  

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian 

kebijakan teknis di bidang perluasan kesempatan kerja 

b. Menyiapkan bahan perantaraan kerja dalam mendorong perluasan 

kesempatan kerja 

c. Menyiapkan bahan pengembangan dan fasilitasi pendayagunaan Tenaga 

Kerja Sarjana, Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional dan non sarjana 

melalui pendayagunaan tenaga kerja mandiri terdidik 

d. Menyiapkan bahan pengembangan dan fasilitasi penganggur dan setengah 

penganggur melalui pelaksanaan terapan Teknologi Tepat Guna skala 

Daerah 

e. Menyiapkan bahan pengembangan tenaga kerja Sektor Informal 

f. Menyiapkan bahan pemberdayaan penganggur, setengah penganggur dan 

masyarakat miskin melalui perluasan kerja sistem padat karya dan 

Pemberdayaan tenaga kerja purna penempatan 

g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan program usaha mandiri serta ekonomi 

produktif 

h. Menyiapkan bahan fasilitasi dan promosi perluasan kesempatan kerja sektor 

informal serta evaluasi dan pelaporan di bidang perluasan kesempatan kerja 



 
 

 
 

i. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

3) Seksi Transmigrasi 

 Tugas : 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian 

kebijakan teknis di bidang transmigrasi 

b. Menyiapkan bahan integrasi dan sinkronisasi program transmigrasi dan 

pemberdayaan resettlement serta penyelenggaraan forum komunikasi, 

informasi dan edukasi bidang ketransmigrasian dengan stakeholder terkait 

c. Menyiapkan bahan pembekalan, bimbingan mental, pelatihan dan perawatan 

kesehatan bagi calon transmigran 

d. Menyiapkan bahan fasilitasi pendaftaran dan seleksi calon transmigran 

e. Menyiapkan bahan penjajagan, mediasi dan penyusunan kerjasama antar 

daerah bidang ketransmigrasian 

f. Menyiapkan bahan pengelolaan informasi surat perintah pemberangkatan 

dan kesiapan permukiman transmigrasi serta menyiapkan bahan fasilitasi 

pelayanan penampungan dan angkutan calon transmigran dan 

pengembangan masyarakat disatuan permukiman pada tahap pemantapan 

g. Menyiapkan bahan pembangunan jejaring peningkatan sumber daya 

manusia, usaha ekonomi dan budaya bagi transmigran 

h. Menyiapkan bahan pengembangan data dan informa animo calon 

transmigran dan lokasi transmigrasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang 

transmigrasi  

i. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  



 
 

 
 

5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

 Tugas : 

 Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan jaminan 

sosial meliputi syarat kerja dan jaminan sosial, kelembagan dan hubungan 

industrial, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja. 

 Fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang syarat kerja dan jaminan sosial, 

bidang kelembagaan dan hubungan industrial dan bidang pengupahan dan 

kesejahteraan tenaga kerja 

b. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

    Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, terdiri atas : 

1) Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial 

 Tugas : 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian di 

bidang syarat kerja dan jaminan sosial 

b. Menyiapkan bahan pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya 

lebih dari (satu) kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah 

c. Menyiapkan bahan pendaftran perjanjian kerja bersama (pkb) dan perjanjian 

pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa 



 
 

 
 

pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota 

dalam 1 (satu) Daerah 

d. Menyiapkan bahan pengoordinasian pembinaan dan peningkatan 

kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di dalam dan diluar hubungan kerja 

serta kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan (task force 

equal employment opportunity)  

e. Menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan dan pencabutan izin operasional 

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari 1 

(satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah 

f. Menyiapkan bahan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu pada 

perusahaan yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 

1 (satu) Daerah 

g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang syarat kerja dan 

jaminan sosial 

h. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

2) Seksi Kelembagaan dan Hubungan Industrial  

 Tugas : 

a. Menyiapkan bahan perumuan kebijakan teknis dan pengoordinasian di 

bidang kelembagaan hubungan industrial 

b. Menyiapkan bahan pembinaan Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan 

yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten / kota dalam satu Daerah 



 
 

 
 

c. Menyiapkan bahan pendataan lembaga kerjasama Bipartit dari Kabupaten/ 

kota dan pembinaan serta pendataan mediator hubungan industrial daerah 

kabupaten/ kota 

d. Menyiapkan bahan kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah dan 

pembinaan dan pendataan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten/ Kota 

e. Menyiapkan bahan pendaftaran dan seleksi calon konsolidasor, calon 

Arbiter dan Calon Hakim Pengadilan Hubungan Industrial 

f. Menyiapkan bahan penetapan keterwakilan organisasi pengusaha dan 

serikat pekerja/ buruh skala daerah dalam lembaga-lembaga 

ketenagakerjaan daerah berdasarkan verifikasi 

g. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan verifikasi keanggotaan 

serikat pekerja/ serikat buruh dan hasil pencatatan organisasi pengusaha dan 

serikat pekerja/serikat buruh serta menyiapkan bahan evaluasi dan 

pelaporan di bidang kelembagaan hungan industrial 

h. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

3) Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja 

 Seksi Pengupahan dan Kesja ini merupakan seksi bagian dari 

Disnakertrans yang penulis teliti dimana mereka menjalan tugas untuk 

memberikan layanan kepada masyarakat lebih tepatnya perusahaan atau badan 

usaha berupa penangguhan upah minimum. Adapun struktur organisasi Seksi 

Pengupahan dan Kesja , antara lain:   

 

  



 
 

 
 

Gambar 2.2 

Struktur organisasi Seksi Pengupahan dan Kesja Disnakertrans Prov. Jateng 

 

 

 

 

 

 

Tugas : 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengupahan dan 

kesejahteraan tenaga kerja 

b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian di bidang pengupahan dan 

kesejahteraan tenaga kerja 

c. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas dan kompetensi pengupahan 

lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah 

d. Menyiapkan bahan penyusunan dan menetapkan Upah Minimum Provinsi, 

Upah Minimum Sektoral Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan 

Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota. 

e. Menyiapkan bahan pembinaan penyusunan struktur skala upah 

f. Menyiapkan bahan penerapan, perumusan dan pengembangan sistem 

pengupahan tingkat Daerah 

g. Menyiapkan bahan peningkatan fungsi Dewan Pengupahan Provinsi dan / 

atau kabupaten / kota skala Daerah 

STAFF 
SITI ZUBAEDAH A., S.Sos 

STAFF 
NIKEN PUSPITASARI A,SH 

 

STAFF 
ADI NUGROHO, SE,MM 

STAFF 
SORA ADI W. N., ST 

 

STAFF 
MARYATNO 

 

STAFF 
SRI HARTATI 

KEPALA SEKSI 
NUR AFIF, SH,MH 

 

STAFF 
FAHMI ARIEF N., SH 

 



 
 

 
 

h. Menyiapkan bahan pengkajian dan penyebarluasan implementasi 

pengupahan lintas kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah 

i. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas 

dan kesejahteraan tenaga kerja skala Daerah 

j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengupahan dan 

kesejahteraan tenaga kerja 

k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberkan oleh pimpinan   

6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan 

 Tugas : 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang norma kerja, pengawasan norma 

keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan. 

 Fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang norma kerja, bidang 

pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja dan bidang penegakan 

hukum ketenagakerjaan 

b. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

   Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri atas : 

1) Seksi Pengawasan Norma Kerja 

 Tugas : 



 
 

 
 

a. Menyiapkan bahan perumusan dan pengorganisasian, kebijakan teknis di 

bidang pengawasan norma kerja, 

b. Menyiapkan bahan fasilitas dan pengawasan melalui pemeriksaan khusus, 

pemeriksaan ulang, pemeriksaan berkala terhadap norma waktu kerja dan 

waktu istirahat, norma perempuan dan norma anak, norma jaminan sosial 

tenaga kerja dan perlindungan berserikat 

c. Menyiapkan bahan  fasilitasi teknis pelatihan bidang norma kerja  

d. Menyiapkan bahan pengkajian dan analisis pengembangan sistem 

pengawasan norma kerja 

e. Menyiapkan bahan pengembangan informasi pengawasan norma kerja, 

kelembagaan dan jejaring kerja bidang pengawasan norma kerja  

f. Menyiapkan bahan pengelolaan dan pengembangan mekanisme teknis 

menyelesaikan pengawasan norma kerja 

g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan norma 

kerja;  

h. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

2) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja 

 Tugas : 

a. Menyiapkan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan teknis di 

bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja 

b. Menyiapkan bahan fasilitas dan pengawasan melalui pemeriksaan khusus, 

pemeriksaan ulang, pemeriksaan berkala terhadap norma mekanik, norma 

pesawat uap dan bejana tekan, norma konstruksi bangunan, norma listrik 



 
 

 
 

dan penanggulangan kebakaran, norma ergonomi, lingkungan kerja, bahan 

berbahaya, kelembagaan, keahlian dan sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) 

c. Menyiapkan bahan fasilitasi teknis pelatihan bidang norma keselamatan dan 

Kesehatan kerja 

d. Menyiapkan bahan pengkajian dan anlisis pengembangan sistem 

pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja 

e. Menyiapkan bahan pengembangan informasi pengawasan norma 

keselamatan dan kesehatan kerja, kelembagaan dan jejaring kerja bidang 

pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja 

f. Menyiapkan bahan pengelolaan dan pengembangan mekanisme teknis 

penyelesaian pengawasan norma keselamatan keselamatan dan kesehatan 

kerja 

g. Menyiapkan bahan pengelola pemeriksaan dan pengujian objek keselamatan 

dan kesehatan kerja 

h. Menyiapkan bahan dan melakukan fasilitas perijinan dan pengesahan objek 

kesehatan dan keselamatan kerja di bidang pesawat uap bejana dan pesawat 

angkat angkut, pesawat lift dan penagguhan kebakaran 

i. Menyiapkan bahan dan melakukan pengesahan kelembagaan keselamatan 

dan kesehatan kerja yaitu panitia pembina kesehatan dan keselamatan kerja 

dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja 

j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan norma 

keselamatan dan kesehatan kerja  



 
 

 
 

k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

3) Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 

 Tugas : 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum 

b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian kebijakan teknis dan fasilitasi dan 

koordinasi penegakan hukum ketenagakerjaan 

c. Menyiapkan bahan pengelolaan jabatan fungsional pengawasan 

ketenagakerjaan dan tatalaksana pengawasan ketenagakerjaan 

d. Menyiapkan bahan fasilitas teknik pelatihan dan penyidikan norma kerja 

dan norma keselamatan dan kesehatan kerja 

e. Menyiapkan bahan peningkatan kepatuhan norma ketenagakerjaan 

f. Menyiapkan bahan supervisi nota pemeriksaan yang diterbitkan oleh 

pengawasan ketenagakerjaan 

g. Menyiapkan bahan fasilitas dan koordinasi penanganan kasus norma 

ketenagakerjaan 

h. Menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan, jejaring kerja dan 

informasi bidang penegakan hukum ketenagakerjaan 

i. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum 

ketenagakerjaan 

j. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

7. UPT 



 
 

 
 

 Tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di 

lingkungan Dinas. UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

 Kelompok jabatan fungsional pada lingkungan dinas ditetapkan sesuai 

dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan 

fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

2.6  Visi, Misi, dan Kebijakan Mutu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Prov. Jateng  

2.6.1  Visi  

  Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir 

periode perencanaan. Visi harus mampu memberikan gambaran umum satu 

keadaan yang nyata dan benar- benar dapat diwujudkan. Maka visi Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi   Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah 

“Terwujudnya Nakertrans Berdaya Saing, Harmonis, Selamat, Sejahtera 

Dan Dukcapil Tertib Berbasis Pelayanan Prima” 

2.6.2  Misi 

  Misi adalah pernyataan tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk 

dan pelayanan yang ditawarkan, kelompok masyarakat yang dilayani, aspirasi dan 

cita-cita dimasa yang akan datang (Salusu, 1996). Dalam hubungan ini Bryson 

(1995) mengatakan bahwa misi organisasi menjelaskan mengenai tujuan yang 

akan dicapai organisasi dan menjelaskan mengapa organisasi melakukan apa yang 

dilakukan. 



 
 

 
 

 Adapun misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

adalah: 

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja 

2. Meningkatkan Perluasan dan Kesempatan Kerja 

3. Meningkatkan Kualitas Penempatan Transmigrasi 

4. Meningkatkan Hubungan Industrial yang Hramonis  

5. Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja 

6. Meningkatkan Perlindungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

7. Meningkatkan Tertib Adminisrasi Kependudukan 

8. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Nakertransduk 

2.7  Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Prov. Jateng  

2.7.1  Tujuan 

1. Tujuan Misi kesatu Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja          

yaitu: 

 Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja; 

2.  Tujuan Misi kedua Meningkatkan Perluasan dan Kesempatan Kerja yaitu: 

 Mengurangi tingkat pengangguran. 

3.  Tujuan Misi ketiga Kualitas Penempatan Transmigrasi yaitu: 

 Meningkatnya kualitas calon transmigran. 

4.  Tujuan Misi keempat Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis yaitu : 

 Meningkatkan eksistensi peranan lembaga ketenagakerjaan. 

5.  Tujuan Misi kelima Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja yaitu: 



 
 

 
 

  Meningkatkan upah tenaga kerja yang layak dan berkeadilan. 

  Mendorong terpenuhinya sarana kesejahteraan pekerja.  

6. Tujuan Misi keenam Meningkatkan perlindungan norma kerja, keselamatan dan 

kesehatan kerja, yaitu: 

 Meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja, hygiene 

 perusahaan dan lingkungan kerja. 

 Meningkatkan kualitas dan perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak 

 serta kesetaraan dan keadilan gender. 

7.  Tujuan Misi ketujuh Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan yaitu: 

 Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kependudukan dan 

 pencatatan sipil.  

8. Tujuan Misi kedelapan Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Nakertransduk 

yaitu :  

 Meningkatkan kualitas sumberdaya pelayanan bidang Ketenagakerjaan, 

 Ketransmigrasian serta Kependudukan. 

2.7.2  Sasaran  

1. Misi kesatu, Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja dengan 

sasaran: 

 Meningkatnya kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja. 

 Meningkatnya pengakuan kompetensi terhadap tenaga kerja. 

2. Misi kedua,Meningkatkan Perluasan dan Kesempatan Kerja dengan sasaran: 

 Menurunnya jumlah penganggur. 

3. Misi ketiga, Kualitas Penempatan Transmigrasi dengan sasaran: 



 
 

 
 

 Meningkatnya calon transmigran mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan 

 daerah penempatan. 

4. Misi keempat, Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dengan        

 sasaran: 

 Meningkatnya peran dan fungsi sarana Hubungan Industrial di Perusahaan 

 Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

5. Misi kelima, Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja dengan sasaran: 

 Meningkatnya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK); 

 Meningkatnyafasilitasi penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja di 

 perusahaan. 

6. Misi keenam, Meningkatkan Perlindungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

 dengan sasaran: 

 Meningkatnya pelayanan pengawasan ketenagakerjaan; 

 Meningkatnya kualitas dan perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak. 

 Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender. 

7. Misi ketujuh, Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dengan 

 sasaran: 

 Meningkatnyakepemilikandokumenkependudukan dan pencatatan sipil. 

8. Misi kedelapan, Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Nakertransduk 

 dengan sasaran: 

 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; 

 Meningkatnya cakupan layanan pengukuran indeks kepuasan masyarakat 

 pada penyelenggara pelayanan publik bidang nakertransduk.  



 
 

 
 

2.7.3 Strategi 

1. Misi kesatu,Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja ditempuh 

 dengan strategi sebagai berikut: 

a. Meningkatkankompetensi,produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui 

 Pelatihan Berbasis Kompetensi, Berbasis Masyarakat, berbasis Kewirausahaan 

 di BLK pemerintah dan lembaga pelatihan kerja swasta. 

b.  Penguatan kelembagaan produktivitas tenaga kerja. 

c.  Koordinasi dan jejaring kerjasama pengembangan pelatihan. 

d. Penyusunan program dan modul pelatihan, penyediaan sarpras pelatihan, 

 pengukuran produktivitas dan penyusunan data/informasi bidang pelatihan dan 

 produktivitas. 

e. Penguatan kelembagaan pelatihan kerja swasta serta mendorong terbentuknya 

 TUK (Tempat Uji Kompetensi). 

f. Harmonisasi regulasi standardisasi dan kompetensi tenaga kerja serta kualifikasi 

 nasional pendidikan. 

g. Peningkatan Kompetensi Instruktur dan tenaga pelatihan serta pengelola 

 lembaga pelatihan. 

h. Peningkatan Sertifikasi, uji kompetensi sesuai Standarisasi Kompetensi 

2. Misi kedua, Meningkatkan Perluasan dan Kesempatan Kerja ditempuh dengan 

 strategi sebagai berikut: 

a. Meningkatkan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri serta   

 kewirausahaan 



 
 

 
 

b.  Meningkatkan kualitas kinerja lembaga penempatan tenaga kerja, 

 pemberdayaan TKI Purna, Penca & lansia serta pembinaan Tenaga kerja 

 pendamping TKA. 

c.  Menyelenggarakan model-model penyebarluasan informasi pasar kerja (BKO, 

 BKK, JMF). 

d. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan untuk 

 mendukung perencanaan dalam penciptaan kesempatan kerja. 

3. Misi ketiga, Meningkatkan Kualitas Penempatan Transmigrasi ditempuh 

 dengan strategi sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kualitas calon transmigran sesuai potensi dan lokasi daerah  

 penempatan melalui pelatihan. 

b.  Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam penempatan transmigrasi 

c.  Meningkatkan kualitas SDM pengelola transmigrasi. 

4. Misi keempat, Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis ditempuh 

 dengan strategi sebagai berikut: 

a. Meningkatkan peran Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga Kerjasama 

 Tripartit. 

b.  Meningkatkan Pengelolaandata dan informasi hubungan industrial. 

c. Meningkatkan pengelolaan iklim kerja yang kondusif untuk menciptakan 

 hubungan industrial yang harmonis. 

5. Misi kelima, Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja ditempuh dengan strategi 

 sebagai berikut: 



 
 

 
 

a. Meningkatkan koordinasi dalam penetapan upah minimum yang layak dan    

 berkeadilan. 

b. Mendorong perusahaan dalam penyediaan fasilitas sarana kesejahteraan bagi  

 tenaga kerja. 

c. Mendorong kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja baik diluar maupun  

 didalam hubungan kerja. 

6. Misi keenam, Meningkatkan perlindungan, norma kerja, keselamatan dan 

 kesehatan ditempuh dengan strategi sebagai berikut: 

a. Meningkatkan koordinasi pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan 

 ketenagakerjaan dalam dan luar negeri. 

b.  Mendorong penerapan SM-K3 (Sistem Manajemen K3), pengawasan 

 standarisasi dan sertifikasi K3. 

c. Pemeriksaan dan pengujian peralatan dan bahan berbahaya sesuai standarisasi 

 dan sertifikasi K3. 

d. Peningkatan pelaksanaan pelatihan, pengujian dan Higiene Perusahaan 

 (Hiperkes). 

e.  Penarikan pekerja anak dari Bentuk bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA). 

f. Peningkatan pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta 

 penerapan EEO(Equal Employment Opportunity) diperusahaan. 

7. Misi ketujuh, Meningkatkan tertib administrasi kependudukan ditempuh 

 dengan strategi sebagai berikut: 

a. Peningkatan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

 (SIAK) 



 
 

 
 

b. Peningkatan kualitas SDM Pengelola administrasi kependudukan dan 

 pencatatan sipil 

8. Misi kedelapan, Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Nakertransduk 

 ditempuh dengan strategi sebagai berikut: 

a. Peningkatan kapasitas dan integritas SDM Aparatur Dinas Nakertransduk. 

b. Meningkatkan layanan nakertransduk yang cepat dan mudah berbasis 

 teknologi informasi. 

c. Pemenuhan sarana prasarana aparatur pendukung pelayanan publik. 

2.7.4 Kebijakan 

1. Misi kesatu, Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja ditempuh 

 dengan kebijakan sebagai berikut: 

a. Penciptaan tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing serta   

 berkembangnya usaha mandiri/kewirausahaan. 

b.  Meningkatkan produktivitas tenaga kerja; 

c.  Fasilitasi Pemagangan Dalam dan Luar Negeri. 

d.  Peningkatan Fungsi dan revitalisasi BLK. 

e.  Penerapan Standard dan Modul CBT serta Akreditasi LPKS. 

f.  Meningkatkan kapasitas assesor kompetensi dan akreditasi lembagapelatihan 

kerja. 

g.  Meningkatkan pengakuan tenaga kerja/status Lembaga pelatihan kerja. 

h.  Pembinaan kelembagaan pelatihan kerja dan produktivitas. 

2. Misi kedua, Meningkatkan Perluasan dan Kesempatan Kerja ditempuh dengan 

 kebijakan sebagai berikut: 



 
 

 
 

a. Peningkatan perluasan dan kesempatan kerja di dalam dan di Luar Negeri. 

b. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan penempatan tenaga kerja. 

c. Optimalisasi penyebarluasan informasi pasar kerja. 

d. Optimalisasi pengelolaan data dan informasi nakertrans. 

3. Misi ketiga, Kualitas Penempatan Transmigrasi ditempuh dengan kebijakan   

 sebagai berikut: 

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas calon transmigran. 

b. Peningkatankualitas pelayanan Penempatan Transmigrasi. 

4. Misi keempat, Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis ditempuh     

 dengan kebijakan sebagai berikut: 

a. Penguatan Peran Lembaga Hubungan Industrial. 

b. Meningkatkan jejaring pengelolaan data Hubungan industrial. 

c. Peningkatan peran mediator hubungan industrial. 

5. Misi kelima, Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja ditempuh dengan kebijakan   

 sebagai berikut: 

a. Penetapan Upah minimum yang layak, berkeadilan dan diterima semua  pihak. 

b. Optimalisasi sarana kesejahteraan pekerja. 

c. Meningkatkan jumlah kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja. 

6. Misi keenam, Meningkatkan perlindungan, kesehatan dan keselamatan kerja 

 ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut: 

a. Peningkatan Pelayanan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui 

 pemeriksaan dan pengujian peralatan K3. 



 
 

 
 

b. Peningkatan peran dan fungsi panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja 

 (P2K3). 

c. Menurunkan jumlah pekerja anak. 

d. Penguatan peran BPPKK dan Hiperkes dalam peningkatan derajat kesehatan 

 tenaga kerja dan peningkatan layanan pengujian lingkungan. 

e. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan 

 dan anak. 

f.  Peningkatan pengawasan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri. 

7.  Misi ketujuh, Meningkatkan tertib administrasi kependudukan ditempuh  

  dengan kebijakan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

b. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

8. Misi kedelapan, Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Nakertransduk 

 ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut: 

a. Mengembangkan sumber daya aparatur yang kapabel dan berkualitas.  

b. Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi.  

c. Peningkatan sarana prasarana aparatur. 

2.8 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jateng 

2.8.1 Kepegawaian 

       Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi didukung oleh pegawai yang berjumlah 193 orang. Daftar 

jumlah pegawai yang dimaksud berdasarkan jenis kelamin sebagaimana gambar 

2.3 berikut ini. 



 
 

 
 

   

       Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai 

berdasarkan jenis kelamin, dimana pegawai laki-laki lebih dominan yaitu 52% 

atau 100 orang dibanding dengan pegawai perempuan yaitu 48% atau 93 orang.  

Selain melalui sebaran jenis kelamin terdapat juga sebaran melalui tingkat 

pendidikan sebagaimana gambar 2.4 berikut ini. 

        

       Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan yang 

dimiliki para pegawai sangat beragam. Jumlah tersebut didominasi oleh lulusan 

S1 yaitu sebanyak 90 orang, lulusan SLTA sebanyak 60 orang, lulusan S2 

sebanyak 29 orang, lulusan SLTP sebanyak 7 orang, kemudian lulusan SD 

sebanyak 6 orang dan yang terakhir lulusan D3 1 orang. 
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Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 
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Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tahun 2017 

 



 
 

 
 

       Selain sebaran pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan 

terdapat juga sebaran pegawai berdasarkan golongan sebagaimana yang 

dimaksud pada gambar 2.5 berikut ini. 

 

       Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa sebaran pegawai berdasarkan 

golongan didominasi golongan III baik itu IIIa,IIIb,IIIc dan IIId sebanyak 73% 

atau 140 orang, golongan II yaitu IIa, IIb, IIc, IId dan golongan IV yaitu IVa, 

IVb, IVc adalah 13% atau 25 orang dan 26 orang, kemudian dilanjut golongan I 

yaitu Id hanya 1% atau 2 orang. 

2.8.2 Sarana Dan Prasarana 

       Dalam sebuah kantor untuk mendukung berjalannya tugas perlu adanya 

sarana dan prasarana sebagai alat pelengkap. Sarana yang dimaksud adalah segala 

perlengkapan kerja, fasilitas dan jenis peralatan lain yang berfungsi sebagai alat 

utama atau penunjang pelaksanaan pekerjaan manusia. Fungsi adanya sarana ini 

antara lain: 

1. Meningkatkan produktivitas, baik barang atau jasa.  

2. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu; 
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Gambar 2.5 

Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2017 



 
 

 
 

       Pegawai atau karyawan dan segala sarana kerja dalam lingkup perkantoran 

atau perusahaan merupakan sebuah sistem yang saling terkait satu sama lain. 

Apabila salah satu aspek diantaranya mengalami gangguan maka akan 

mempengaruhi kinerja aspek lainnya. Adanya sarana kerja yang serba canggih 

namun apabila manusianya tidak menguasai cara menggunakan sarana tersebut 

dengan baik, maka output yang dihasilkan akan kurang optimal. Sama halnya 

dengan apabila seseorang mempunyai kemampuan cukup baik dalam 

menggunakan sarana kerja, akan tetapi ternyata sarana kerja yang digunakan 

mengalami kerusakan, maka output yang dihasilkan pun juga akan kurang 

memuaskan. Mengingat peran penting sarana kerja dalam menunjang 

penyelesaian pekerjaan seseorang, maka perlu adanya pemeliharaan yang tepat 

berdasarkan standar, mekanisme, prosedur tertentu sehingga sarana kerja tersebut 

dapat terus dimanfaatkan kegunaannya.   

    Sarana kerja ditinjau dari segi kegunaannya terdiri dari 3 golongan:  

1. Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat 

Bantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, membangkitkan dan 

menambah kenyamanan dalam pekerjaan. Contoh: perlengkapan komunikasi, 

perlengkapan pengolahan data, furniture; 

2. Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat 

produksi untuk mengahasilkan barang atau berfungsi memproses suatu barang 

menjadi barang lain yang berlainan fungsi dan gunanya; 



 
 

 
 

3. Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang berfungsi 

membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan. Misalnya, mesin pendingin 

ruangan, mesin pengahancur kertas, dan mesin pembangkit tenaga. 

Jenis sarana kerja yang lain diantaranya fasilitas pelayanan. Sarana kerja ini 

disediakan  untuk membantu memberikan pelayanan yang lebih baik, cepat dan 

nyaman kepada masyarakat internal maupun eksternal perusahaan atau 

perkantoran. Fasilitas pelayanan pada umumnya meliputi:  

1. Fasilitas ruangan, yang terdiri dari ruang-ruang: 

a. Ruang Pelayanan  yang cukup nyaman untuk melayani orang-orang yang 

memiliki kepentingan di bidang tersebut. 

b. Ruang Pekerjaan dengan settingan yang cukup nyaman sehingga 

mempermudah untuk berbaur dengan yang lainnya. 

c. Ruang Ibadah terutama bagi mereka yang beragama Islam agar sambil 

menunggu selesainya urusan, mereka dapat melakukan kewajiban ibadah 

di ruangan dengan disediakannya musholla kecil. 

d. Ruang Kamar kecil dilengkapi dengan sistem pengairan yang baik dan 

bersih sehingga tidak menimbulkan bau tidak sedap dan terjaga 

kebersihannya. 

2. Komputer dan Internet 

       Dengan adanya komputer apalagi yang telah dilengkapi dengan sambungan 

internet bahkan wifi dapat memudahkan pegawai dalam menyelesaikan 

tugasnya dengan cepat. Selesainya tugas dengan efektif dan efisien otomatis 



 
 

 
 

akan berdampak pada kepuasan masyarakat yang mendapatkan pelayanan 

dari pegawai tersebut.  

3. Kendaraan dinas  

       Kendaraan ini difasilitasi oleh pemerintah, dan dikhususkan bagi pegawai 

antaran untuk menunjang TUPOKSI pegawai, seperti survei langsung ke 

tempat dimana diadakan pelatihan atau acara dinas yang mendesak. 

       Bukan hanya sumber daya manusia saja yang dimiliki oleh Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi melainkan juga terdapat sarana dan prasarana yang 

diperlukan demi menunjang berjalannya tugas pokok dan fungsi. Berikut data 

sarana dan prasarana pada tabel 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 2.1 

Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  

Provinsi Jawa Tengah Periode 2015 

N

o  
Nama Bidang Barang 

Jumlah Barang 

1 TANAH  

 Tanah 24 

2 PERALATAN MESIN  

 Alat-alat Berat 50 

 Alat-alat Angkut 136 

 Alat-alat Bengkel 3.196 

 Alat-alat Pertanian 2.643 

 Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.133 

 Alat Studio dan Komunikasi 442 

 Alat Kedokteran 396 

 Alat Laboratorium 4.397 

 Alat Keamanan - 

3 GEDUNG DAN BANGUNAN  

 Bangunan Gedung 121 

 Bangunan Monumen 1 

4 JALAN DAN IRIGASI  

 Jalan dan Jembatan - 

 Bangunan Air / Irigasi 1 

 Instalasi 8 

 Jaringan 1 

5 ASET TETAP LAINNYA  

 Buku Perpustakaan 1.580 

 Barang Bercorak seni dan Budaya 17 

 Hewan Ternak dan Tanaman 28 

6 
KONSTRUKSI DALAM 

PENGERJAAN 
 

 

 

 


