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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

1.1 Ruang Lingkup dan Wilayah Kota Semarang 

1.1.1 Visi dan Misi Kota Semarang 

Visi : Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, yang 

Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera. 

Misi :  

1) Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang 

yang berkualitas. 

2)  Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi 

supremasi hukum. 

3)  Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah. 

4)  Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang 

berkelanjutan. 

5) Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. 

1.1.2 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi  

Sebagai Kota Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Kota 

Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km2. Kota Semarang memiliki 

batas-batas administratif sebagai berikut: 

a. Sebelah Barat    : Kabupaten Kendal 

b. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang 
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c. Sebelah Timur   : Kabupaten Demak 

d. Sebelah Utara    : Laut Jawa 

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan 

dan 177 kelurahan dengan 17 Desa di pesisir dan 160 desa bukan pesisir. 

Kecamatan yang berada di wilayah administratif Kota Semarang antara lain 

Kecamatan Mijen, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan 

Gajah Mungkur, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Candisari, Kecamatan 

Tembalang, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Genuk, Kecamatan Gayamsari, 

Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang 

Tengah, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Candisari dan Kecamatan 

Ngaliyan.         

 Dari jumlah tersebut, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah 

terluas yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 57,55 Km² dan 

Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 54,11 Km². Kedua Kecamatan 

tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang 

sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. 

Sementara itu wilayah kecamatan dengan mempunyai luas terkecil adalah 

Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayah 5,93 Km² dan Kecamatan 

Semarang Tengah dengan luas wilayah sebesar 6,14 Km². 
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1.1.3 Letak dan Kondisi Geografis 

Kota Semarang dilihat berdasarkan posisi astronomi berada di antara garis 6º 50’ – 

7º 10’ Lintang Selatan dan garis 109º 35’ – 110º 50’ Bujur Timur. Kota Semarang 

sebagai salah satu kota yang berada di garis pantai utara pulau jawa memiliki 

ketinggian antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas permukaan laut. Pada daerah 

perbukitan mempunyai ketinggian 90.56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi 

yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel wilayah Semarang Selatan. Tugu, Mijen, 

dan Gunungpati. Untuk dataran rendah mempunyai ketinggian 0.75 mdpl.  

  Berdasarkan posisi lokasinya, Kota Semarang terletak pada jalur lalu lintas 

ekonomi Pulau Jawa. Selain itu, berdasarkan posisinya, Kota Semarang memiliki 

lokasi strategis sebagai koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri 

dari empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor 

timur dan koridor barat. Lokasi strategis Kota Semarang juga didukung dengan 

keberadaan Pelabuhan Tanjung Mas, Bandar Udara Ahmad Yani, Terminal 

Terboyo, Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol, yang menguatkan peran Kota 

Semarang sebagai simpul aktivitas pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dan 

bagian tengah Pulau Jawa, Indonesia.      

 Dalam konteks pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang juga 

merupakan bagian dari rangkaian kawasan strategis nasional KEDUNGSAPUR 

bersama dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, 

Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan. Sebagai kota metropolitan, Kota 

Semarang dalam kedudukannya di kawasan strategis nasional KEDUNGSAPUR 

menjadi pusat aktivitas perdagangan dan jasa, industri dan pendidikan. Fungsi 
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inilah yang kemudian berdampak pada perkembangan pembangunan yang ada di 

Kota Semarang karena sebagaimana yang diketahui, aktivitas perdagangan dan 

jasa, industri dan pendidikan menjadi aktivitas yang paling banyak mengundang 

manusia untuk beraktivitas di dalamnya. Oleh karenanya, Kota Semarang menjadi 

salah satu kota yang memiliki daya tarik bagi penduduk pendatang untuk 

beraktivitas di dalamnya. Selain itu, Kota Semarang juga merupakan bagian dari 

segitiga pusat pertumbuhan regional JOGLOSEMAR bersama dengan Jogjakarta 

dan Solo. Dalam perkembangannya, Kota Semarang berkembang sebagai kota 

perdagangan dan jasa dimana perkembangan aktivitas perdagangan (perniagaan) 

dan jasa menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 

1.1.4 Kependudukan 

Tabel 2.1 

Kepadatan Penduduk di Kota Semarang Tahun 2016 

Kecamatan Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk 

Mijen 63.384 1.101 

Gunungpati 79.984 1.478 

Banyumanik 133.489 5.196 

Gajahmungkur 63.766 7.030 

Semarang Selatan 79.162 13.354 

Candisari 78.863 12.059 

Tembalang 159.066 3.599 

Pedurungan 181.629 8.766 

Genuk 99.508 3.633 
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Gayamsari 74.122 12.000 

Semarang Timur 76.608 9.949 

Semarang Utara 127.132 11.589 

Semarang Tengah 69.711 11.353 

Semarang Barat 157.554 7.247 

Tugu 32.041 1.008 

Ngaliyan 126.734 3.336 

Kota Semarang 1.602.717 4.289 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kota Semarang tidak 

merata, semakin kota suatu daerah tersebut maka jumlah penduduknya semakin 

padat karena sarana prasarana yang tersedia di kota lebih memadai. Begitu pula 

sebaliknya, semakin jauh dari kota, maka jumlah penduduknya juga semakin 

sedikit. Jumlah penduduk yang lebih banyak berada di Kota Semarang sedangkan 

jumlah penduduk yang lebih sedikit berada di Kecamatan Tugu. 

Tabel 2.2 

Jumlah penduduk menurut kelompok usia dan jenis kelamin Tahun 2015 

Kelompok Umur Jumlah Laki-

laki 

(jiwa) 

Jumlah 

Perempuan 

(jiwa) 

Jumlah 

keseluruhan 

(jiwa) 

0-4 66.803 61.357 128.160 

5-9 66.254 61.042 127.296 

10-14 63.727 59.813 123.540 

15-19 72.127 75.689 147.816 
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20-24 77.340 78.683 156.023 

25-29 75.059 75.735 150.794 

30-34 69.952 70.678 140.630 

35-39 62.314 64.053 126.367 

40-44 57.976 61.953 119.929 

45-49 51.613 55.640 107.253 

50-54 45.370 45.403 90.773 

55-59 33.785 30.869 64.654 

60-64 17.904 18.954 36.858 

65 keatas 32.673 42.500 75.173 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk produktif lebih banyak di 

Kota Semarang, oleh karena itu diperlukan fasilitas pendidikan dan pekerjaan yang 

lebih banyak. 

1.2.Gambaran Umum Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang 

1.2.1. Visi dan Misi 

Visi Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang adalah “terwujudnya 

kesejahteraan sosial masyarakat, kepemudaan dan    keolahragaan yang berdaya 

saing”.  

Visi ini mengandung arti sebagai berikut : 

1) Kesejahteraan sosial ini mengandung arti bahwa pembangunan 

bidang masyarakat sosial telah, sedang dan akan dilakukan oleh 
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pemerintah dan masyarakat ditunjukkan untuk mewujudkan suatu 

kondisi masyarakat yang tergolong ke dalam kategori PMKS 

menjadi kesejahteraan. 

2) Kepemudaan ini mengandung arti bahwa pembangunan 

kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

cerdas, kreatif, inovatif mandiri, demokratis, bertanggung jawab, 

berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan 

kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila 

dan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 

tahun 1945 dalam Kerangka Negara Republik Indonesia. 

3) Keolahragaan mengandung arti bahwa pembangunan keolahragaan 

yang mencakup olahraga pendidikan, olahraga kreasi, olahraga 

prestasi dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga 

secara terencana, sistematik, berjuang dan berkelanjutan yang 

dimulai dari pemberdayaan dengan pengenalan  gerak pada usia 

dini. 

4) Berdaya Saing 

a) Berdaya saing dalam lingkup kepemudaan mengandung arti “ 

memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui 

pola penginderaan dan peningkatan potensi pemuda secara 

terencana, sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan metode 

pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, 
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pendampingan serta pemanfaatan kajian, kemitraan, 

pemberdayaan pemuda yang terus menerus dikembangkan 

sehingga mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan 

nilai tambah kepemudaan di berbagai bidang pembangunan, 

serta peningkatan akhlak mulia dan prestasi pemuda Indonesia 

di kancah kompetisi global. 

b) Budaya saing dalam lingkup keolahragaan mengandung arti “ 

memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui 

pembinaan dan pengembangan perilaku, ketenagaan, 

pengorganisasian, pendanaan, pola pelatihan, penghargaan, 

sarana dan prasarana olahraga serta berjenjang dan 

berkelanjutan sesuai dengan metode penataran, pelatihan, 

penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, 

penelitian, uji coba, dan kompetensi yang telah menerapkan 

manajemen dan iptek olahraga modern, serta pemanfaatan, 

bantuan, permudahan dan secara keolahragaan sehingga dapat 

mencapai hasil yang maksimal dalam kompetisi bertaraf 

regional, nasional dan internasional. 

Adapun Misi  Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang adalah: 

1) Meningkatkan profesionalisme pelayanan dan rehabilitasi sosial guna 

pemenuhan hak dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

2)  Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS 



65 
 

3) Mengembangkan potensi serta peran aktif masyarakat, keluarga, 

organisasi/lembaga sosial, dunia usaha guna mendukung pembangunan 

kesejahteraan sosial serta meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai 

kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin 

keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan 

pemberdayaan kesejahteraan sosial. 

Adapun penjabaran misi tersebut adalah: 

Misi 1 

Meningkatnya profesionalisme pelayanan dan rehabilitasi sosial guna pemenuhan 

hak dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

1) Tujuan : Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualtas 

guna pemenuhan hak dasar bagi penyandang masalah kesejahteaan sosial 

yang sistematis, berkelanjutan dan bermartabat melelui pelayanan panti dan 

non panti secara terpadu. 

2) Sasaran : Meningkatnya penanganan, pelayanan dan rehabilitasi PMKS 

20% 

3) Kebijakan Strategis : Memulihkan dan mengembangkan kemampuan 

seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungs 

sosialnya secara wajar. Dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, 

baik dalam keluarga, masyarakat maupun lembaga-lemabag sosial yang 

bergerak di bidang UKS (Usaha Kesejahteraan Sosial). 

4) Program :  
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a. Pemberdayaan fakir mskin, komunitas adat terpencil dan PMKS 

b. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahtraan sosial  

c. Pembinaan anak terlantar  

d. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma 

e. Pembinaan panti asuhan / panti jompo 

f. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial 

Misi 2 :  

Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS 

1) Tujuan : Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS. 

2) Sasaran : Penduduk yang bekerja di sector informal berpenghasilan rendah 

yang tidak tercakup dalam system asuransi formal sejumlah 1000 orang 

untuk mendapatkan ASKESOS 

3) Kebijakan Strategis : Jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi 

kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan 

4) Program : 

a. Bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial 

b. Rincian kegiatan pada masing-masing program : 

c. Bantuan Kesejahteraan sosial. 

d. Peningkatan petugas pelaksana pengelolaan jaminan kesejahteraan Sosial 

e. Fasilitasi pemberian bantuan dan jaminan / Asuransi Kesejahteraan Sosial 

Misi 3 

Mengembangkan potensi serta peran aktif masyarakat, keluarga, 

organisasi/lembaga sosial, dunia usaha guna mendukung pembangunan 
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kesejahteraan sosial serta meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, 

keperintisan, dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial. 

1) Tujuan : Terwujudnya peran aktif masyarakat dalam menangani 

permasalahan sosial dan Terjaminnya penghargaan bagi pejuang, perintis 

kemerdekaan, dan keluarga pahlawan. 

2) Sasaran :  

a. Meningkatnya peran serta organisasi sosial di bidang UKS sebesar 20% 

b. Meningkatnya kesejahtraan sosial bagi para pejuang, perintis 

kemerdekaan dan kelurga pahlawan yang mendapatkan santunan 

kesejahteraan sebesar 20%. 

3) Kebijakan Strategis : 

a. Meningkatnya profesionalisme SDM kesejahteraan sosial berbasis 

pekerjaan sosial dalam penanganan masalah dan potensi kesejahteraan 

sosial. 

b. Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam 

hal perencanaan, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi, dan pelaporan serta 

koordinasi dengan pemangku kepentingan 

c. Meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan sosial bagi para 

pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan. 

4) Program : 

a. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 

b. Rincian kegiatan pada masing-masing program : 
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c. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 

d. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 

e. Peningktan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial 

amsyarakat. 

f. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat. 

g. Operasional Panti Khusus Among Jiwo 

h. Penyantunan bagi lanjut usia potensial luar panti 

i. Pemberdayaan dan Pengmbangan Karang Taruna 

j. Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial. 

k. Pemberdayaan dan Pengmbangan pekerja sosial masyarakat 

l. Penumbuhan dan pengmbangan lembaga konsultsi kesejahteraan 

keluarga 

m. Pembinaan dan pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE) 

n. Pembinaan dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP 

o. Pembinaan dan pengmbangan kesetiakawanan sosial serta pelestarian 

nilai-nilai kepahlawanan 

Cakupan Pekerjaan di bidang sosial 

Penyandang masalah kesejahtraan sosial (PMKS), menangani : 

a. Anak Balita Terlantar (ABT) 

b. Anak Terlantar (AT) 

c. Anak yang menjadi korban Tindak kekerasan/ Diperlukan Salah (AKTK) 

d. Anak Nakal (N) 

e. Anak Jalanan (AJ) 
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f. Anak Cacat (AC): Cacat Mental Resterdasi (Tuna Grahita) dan Cacat Fisik 

dan Mental (Cacat Ganda) 

g. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 

h. Wanita Yang Menjadi koraban tindak kekerasan / diperlakuakn salah 

(LUKTK) 

i. Lanjut Usia Terlantar (LUT) 

j. Lanjut Usia yang menjadi tindak kekerasan / diperlakukan salah (LUKTK) 

k. Penyandang Cacat (PENCA) 

l. Penyandang cacat bekas penyakit kronis (PCBK) 

m. Penyandang HIV/AIDS 

n. Tuna susila (TS) 

o. Pengemis (PG) 

p. Gelandangan (GL) 

q. Bekas Narapidana (BNP) 

r. Korban penyalahgunaan NAPZA (KPN) 

s. Pekerja Migran Bermasalah (PM) 

t. Keluarga Fakir Miskin (KFM) 

u. Keluarga Berumah Tak Layak Huni (KBTLH) 

v. Keluarga yang bermasalah sosial Psikologi (KBSP) 

w. Keluarga Rentan 

x. Komunitas Adat Terpencil (KAT) 

y. Korban Bencana Alam (KBA) 

z. Korban bencana sosial (KBS) 
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1.2.2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang 

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, 

susunan organisasi Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang terdiri dari: 

a. Kepala Dinas  

Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, 

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta 

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi. 

b. Sekretariat, terdiri dari: 

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

2) Sub Bagian Keuangan 

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; mempunyai tugas : 

c. Bidang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :  

1) Seksi Kesetiakawanan Sosial 

2) Seksi Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial 

3) Seksi Pembinaan dan Pelestarian Nilai Kepahlawanan  

d. Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :  

1)  Seksi Pelayanan Sosial; mempunyai tugas : 

i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis 

di bidang pelayanan sosial 
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ii. menyiapkan bahan penyusunan rencana program 

dan rencana kerja anggaran di bidang pelayanan 

sosial 

iii. menyiapkan bahan pengkoordinasian 

pelaksanaan tugas di bidang pelayanan sosial 

iv. menyiapkan bahan pembinaan Tenaga 

Fungsional Pekerja Sosial di bidang Pelayanan 

Sosial 

v. menyiapkan bahan seleksi dan kelengkapan 

bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan 

sertifikasi 

vi. menyiapkan bahan Pemberian rekomendasi 

pengangkatan anak 

vii. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi 

di bidang pelayanan sosial 

viii. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, 

pengawasan dan pengendalian di bidang 

pelayanan sosial; i. menyiapkan bahan 

monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pelayanan sosial 

ix. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi 

anggaran Seksi Pelayanan Sosial 
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x. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja 

Seksi Pelayanan Sosial 

xi. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

2) Seksi Rehabilitasi Sosial; mempunyai tugas : 

i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis 

di bidang rehabilitasi sosial 

ii. menyiapkan bahan penyusunan rencana program 

dan rencana kerja anggaran di bidang rehabilitasi 

sosial 

iii. menyiapkan bahan pengkoordinasian 

pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial 

iv. menyiapkan bahan pembinaan Tenaga 

Fungsional Pekerja Sosial di bidang Rehabilitasi 

Sosial 

v. menyiapkan bahan identifikasi sasaran 

penanggulangan masalah sosial 

vi. menyiapkan bahan pelaksanaan dan 

pengembangan jaminan sosial bagi penyandang 

cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial 

terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan 
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tidak mampu (termasuk perempuan yang bukan 

korban kekerasan) 

vii. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi 

di bidang rehabilitasi sosial 

viii. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, 

pengawasan dan pengendalian di bidang 

rehabilitasi sosial 

3) Seksi Bantuan Sosial mempunyai tugas : 

i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis 

di bidang bantuan sosial 

ii. menyiapkan bahan penyusunan rencana program 

dan rencana kerja anggaran di bidang bantuan 

sosial 

iii. menyiapkan bahan pengkoordinasian 

pelaksanaan tugas di bidang bantuan sosial 

iv. menyiapkan bahan penanggulangan korban 

bencana 

v. menyiapkan bahan pemberian izin dan 

pengendalian pengumpulan uang atau barang 

(sumbangan sosial) 

vi. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin, 

pengendalian dan pelaksanaan undian  
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vii. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi 

di bidang bantuan sosial; h. menyiapkan bahan 

pembinaan, pemantauan, pengawasan dan 

pengendalian di bidang bantuan sosial 

viii. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan di bidang bantuan sosial. 

e.  Bidang Kepemudaan, terdiri dari :  

1)  Seksi Kelembagaan Kepemudaan; 

2) Seksi Pengembangan Potensi; dan  

3) Seksi Pengembangan Kepeloporan. 

f. Bidang Pembinaan Olahraga, terdiri dari :  

1) Seksi Kelembagaan Olahraga; 

2) Seksi Pemberdayaan dan Pembudayaan Olahraga; dan 

3)  Seksi Olahraga Prestasi.  

g. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, terdiri dari :  

1) Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana Prasarana;  

2) Seksi Pemeliharaan; dan  

3)  Seksi Informasi dan Jaringan Kemitraan.  

h. UPTD, terdiri dari :  

1) UPTD Panti Rehabilitasi Sosial; dan  

2) UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga.  

i. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Gambar 2.2 

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang 

 

Sumber : Semarangkota.go.id 
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1.3.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang 

1.3.1. Visi dan Misi 

Visi : Terwujudnya Iklim Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang 

kondusif dan berkualitas menuju masyarakat sejahtera. 

Misi :  

1) Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja. 

2) Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan 

penempatan transmigrasi. 

3) Meningkatkan pembinaan hubungan industrial. 

4) Meningkatkan perlindungan tenaga kerja. 

5) Meningkatkan sarana pelayanan ketenaga-kerjaan dan 

ketransmigrasian. 

1.3.2. Landasan Hukum 

1) Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   

tentang   Sistem   Perencanaan 

2) Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  

tentang  Pemerintahan  Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali terakhir dengan Nomor 12 Tahun 

2007 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-

Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang 

Pemerintahan Daerah; 
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3) Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  

Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah; 

4) Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2000  tentang  

Serikat  Pekerja  /  Serikat Buruh; 

5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan; 

6) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  

Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial; 

7) Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  

tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005 – 2025; 

8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan  antara  

Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah; 

10) Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2008  

tentang  Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah; 
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11) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

Stuktur; 

12) Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  

tentang  Tahapan,  Tata  cara, Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah. 

 

1.3.3. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kota Semarang 

Tugas Pokok :  

Melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan 

transmigrasi. 

Fungsi :  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 12 tahun 2008 tentang  

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang , Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah 

dibidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

Untuk melaksanakan tugas di atas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 

Semarang mempunyai fungsi :  
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1) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pelatihan Tenaga Kerja, 

Bidang  Penempatan  dan  Transmigrasi,  Bidang  Hubungan Industrial 

serta Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan. 

2) Penyusunan rencana program dan rencana anggaran Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kota Semarang. 

3) Pengkoordinasian  peleksanaan  tugas Dinas  Tenaga  Kerja  dan 

Transmigrasi. 

4) Pelaksanaan  kebijakan  operasional  dan  penyelenggaraan  kajian tknis 

pemberian perijinan dan / atau mau perijinan di bidang Ketenagakerjaan 

dan Ketransmigrasian. 

5)  Pembinaan ,pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan di bidang 

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. 

6) Pelaksanaan          pertanggungjawaban          terhadap          kajian 

teknis/rekomendasi perijinan dan / atau non perijinan di bidang tenagakerja 

dan transmigrasi. 

7) Pelaksanaan pembinaan pemantauan,pengawasan dan pengendalian serta 

monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap UPTD. 

8) Penyelenggaraan   kesekretariatan      Dinas   Tenaga   Kerja   dan 

Transmigrasi. 

9) Pelaksanaan    pembinaan    ,    pemantauan,    pengawasan    dan 

pengendalian serta monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
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Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang 

Secara organisatoris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang berada 

dibawah  Pemerintah  Kota  Semarang.  Sedangkan  tugasnya  melaksanakan  

tugas pemerintahan Kota Semarang di bidang Ketenagakerjaan dan 

Ketransmigrasian. Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

terdiri dari : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris 

3. Bidang pelatihan 

4. Bidang penempatan tenaga kerja 

5. Bidang hubungan industrial 

6. Bidang pengawasan 

7. Unit pelaksana teknis dinas 

8. Kelompok jabatan fungsional 

Jumlah karyawan/karyawati Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang 

tercatat sebanyak 97 orang PNS, dengan perincian sebagai berikut: 

a. Menurut jenis kelamin 

Laki-laki                  : 52 orang 

Perempuan               : 45 orang 

b. Menurut tingkat pendidikan 

Pasca Sarjana (S2)   : 9 orang 

Sarjana (S1)             : 48 orang 
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Sarjana Muda (D3)  : 5 orang 

SLTA                       : 31 orang 

SLTP                        : 1 orang 

SD                            : 3 orang 

c. Menurut golongan 

Golongan IV           : 11 orang 

Golongan III           : 75 orang 

Golongan II             : 10 orang 

Golongan I               : 1 orang 

d. Pejabat struktural 

Eselon II B               : 1 orang 

Eselon III A              : 1 orang 

Eselon III B              : 4 orang 

Eselon IV A              : 16 orang 

Eselon IV B               : 1 orang 

e. Pejabat fungsional 

Laki-laki                     : 7 orang 

Perempuan                  : 9 orang 
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Gambar 2.3 

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kota Semarang 

 

Sumber : Semarangkota.gi.id 
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1.4. Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 

2.3.1 Visi dan Misi 

Visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah “ MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN 

KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS MELALUI PEMBERDAYAAN PSKS 

YANG PROFESIONAL ”. Visi tersebut mengandung maksud bahwa dalam 5 

(lima) tahun kedepan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial 

diarahkan untuk mewujudkan kemandirian PMKS melalui peningkatan kualitas dan 

jangkauan layanan, termasuk melaui pemberdayaan dan penguatan PSKS dengan 

berpedoman kepada 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis 

urusan wajib bidang sosial melaksanakan tugas pokok dalam penanganan terhadap 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

“ MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS 

MELALUI PEMBERDAYAAN PSKS YANG PROFESIONAL ” 

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam yang dijabarkan kedalam 5 (lima) 

misi yakni: 

1. Meningkatka kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 

2. Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS); 

3. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan 

jaminan sosial; 



84 
 

4. Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial; 

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

Mari kita dukung Visi Pembangunan Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun kedepan 

yaitu MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten 

Korupsi Mboten Ngapusi” yang dijabarkan kedalam 7 (tujuh) misi yaitu : 

1. Misi I : Membangun Jawa Tengah berbasis Tri Sakti Bung Karno-berdaulat di 

bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang 

kebudayaan; 

2. Misi II : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, 

menanggulangi kemiskinan dan pengangguran; 

3. Misi III : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Prov.Jateng yang bersih, 

jujur dan transparan, "mboten korupsi, mboten ngapusi"; 

4. Misi IV : Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan 

persatuan dan kesatuan; 

5. Misi V : Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan 

proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak; 

6. Misi VI : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk penuhi kebutuhan 

dasar masyarakat; 

7. Misi VII : Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan Jateng 

yg berkelanjutan & ramah lingkungan. 
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2.3.2 Struktur Organisasi 

Dalam rangka menjawab perkembangan sosial politik masyarakat yang terus 

berjalan dan sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan di era otonomi daerah, maka 

dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Organisai dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah dan 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas 

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tanggal 3 Juli 

2008 secara resmi terbentuk Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 

struktur sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas. 

2. Sekretaris Dinas yang membawahkan 3 Sub Bagian. 

3. 4 Kepala Bidang yang membawahkan 12 Seksi. 

4. 27 Balai Rehabilitasi Sosial dan 25 Unit Balai Rehabilitasi Sosial. 
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Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 

 

Gambar 2.3. 

Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 
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1.4 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah 

1.4.1 Visi dan Misi 

Visi 

Menciptakan tenaga kerja dan transmigrasi yang terbudayakan, produktif, mandiri, 

berdaya saing, berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi, berkesejahteraan dan 

terlindungi hak-haknya dalam iklim hubungan industrial yang harmonis, produktif, 

dan berkeadilan dalam kerangka wawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Misi  

1). Membangun sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja dan transmigrasi. 

2). Membina dan menempatkan tenaga kerja untuk memperluas kesempatan kerja 

di dalam dan di luar negeri dengan memperhatikan pendataan yang layak. 

3). Membina dan menempatkan tenaga kerja dan transmigrasi melalui pembinaan 

pelatihan pengembangan produktifitas kerja. 

4). Menempatkan, membina dan mengawasi pelaksanaan upah minimum. 

5). Menetapkan, membina dan mengawasi kebijaksanaan industrial perlindungan 

kerja dan jaminan sosial. 

6).Mengembangkan kemampuan aparatur yang beretos kerja tinggi dan profesional. 
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1.4.2 Struktur Organisasi 

Adapun Susunan Organisasi dan Tugas Pokok, Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi didasarkan pada Peraturan Gubernur Jateng Nomor : 64 Tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Tengah terdiri dari:  

1). Kepala Dinas;  

2). Sekretariat; Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi 

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada 

seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.  

3). Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas; mempunyai tugas melaksanakan 

melaksanakan pemyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas 

meliputi pelatihan dan pemagangan, standarisasi dan sertifikasi, dan produktivitas. 

4). Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai 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 

transmigran.  

5). Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas: 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
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hubungan industrial dan jaminan sosial meliputi syarat kerja dan jaminan sosial, 

kelembagaan dan hubungan industrial, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja. 

6). Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, mempunyai 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. 

7). UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) 

di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 103 Tahun 2016 Tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:  

a. Balai Latihan Kerja Industri Kelas A (BLK Industri Cilacap), merupakan unsur 

pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di 

bidang pelatihan tenaga kerja industri.  

b. Balai Latihan Kerja Pertanian Dan Transmigrasi A (BLKP Trans di 

KlampokBanjarnegara), merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang latihan kerja pertanian dan 

transmigrasi. 

c. Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Kelas A, merupakan unsur 

pelaksana tugas teknis operasional dan/ataukegiatan teknis penunjang tertentu di 

bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja  
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d. Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A, merupakan 

unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 

tertentu di bidang penyelesaian perselisihan tenaga kerja.  

e. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kelas A (Balai K3), merupakan unsur 

pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di 

bidang hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja.  

f. Balai Latihan Kerja Dalam Dan Luar Negeri Kelas A (BLK DLN), merupakan 

unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/ataukegiatan teknis penunjang 

tertentudi bidang pelatihan dan pemagangan.  

g. Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Kelas B, merupakan unsur pelaksana tugas 

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang 

pengawasan tenaga kerja. 

1.5. Gambaran Umum Penyandang Disabilitas di Kota Semarang 

Penyandang disabilitas adalah  mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, 

intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan 

dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif 

mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.  

 Masih sangat sulit menemukan data yang paling akurat mengenai jumlah 

kaum disabilitas di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya perubahan data 

disabilitas dari indikator kesehatan menjadi indikator kesejahteraan sosial serta 

berubah-ubahnya definisi operasional mengenai disabilitas oleh instansi 
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pemerintah di Indonesia. Definisi operasional yang berbeda mengenai penyandang 

disabilitas ini juga menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya hak-hak mereka 

dan sulit untuk menemukan angka yang paling pasti tentang jumlah mereka. 

Demikian halnya yang terjadi di Kota Semarang. Data jumlah penyandang 

disabilitas yang ditemukan berbeda-beda. Menurut ibu Yetty sebagai Kepala Seksi 

Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Semarang, Kota Semarang masih cenderung tertutup 

mengenai disabilitas. Sebagian orang masih malu dan cenderung menyembunyikan 

keluarganya yang merupakan penyandang disabilitas. Jumlah penyandang 

disabilitas anak di Kota Semarang ada sebanyak 246 orang dan jumlah disabilitas 

dewasa sebanyak 1.191 orang. 

Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas masih minim di Kota Semarang, 

penyandang disabilitas masih merasa dianaktirikan dalam meraih pekerjaan. 

Ditambah lagi kurangnya keahlian bagi penyandang disabilitas sehingga sulit 

diterima untuk bekerja. Fasilitas umum untuk kaum disabilitas di Kota Semarang 

masih perlu ditingkatkan sehingga dapat memudahkan akses bagi penyandng 

disabilitas untuk bekerja.      

 Pemerintah Jawa Tengah telah mengeluarkan peraturan berupa perda untuk 

menangani penyandang disabilitas yaitu Perda No.11 Tahun 2014 tentang 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah Kota Semarang belum 

memiliki peraturan walikota, menurut hasil wawancara dengan ibu Yetty selaku 

Kepala Seksi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang, maka Kota Semarang 

mengikuti peraturan yang diatasnya dalam hal ini adalah Perda No.11 Tahun 2014 

tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut.  


