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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Bandung berhasil menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Hasil Review

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung periode tahun 2O16 - 2021.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Tahun

2016-2021 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021.

Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis diharapkan dapat

memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan ketenagaker.iaan yang

lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan,

program, sasaran dan kegjatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada

Renstra. Dari sini dapat dikatakan, Renstra menjadi pijakan dasar dalam

menyusun Rencana Kinerja Tahunan, selain itu Renstra juga sebagai dasar

penyusunan Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Bandung.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan

Renstra ini sehingga saran dan masukan dari pihak-pihak masih kami pedukan

demi kesempurnaan diwaktu yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang

telah memberikan arahan dan masukan sehingga Rencana Strategis

(RENSTRA) Perbaikan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung periode tahun

20'16-2021 ini dapat kami selesaikan.

Soreang, 5 Juni 2017

TENAGA KERJA
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BAB I

PENDAHULUAN

'1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tu.iuan, Strategi,

Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupalen Bandung disusun

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bandung 2016-2021 serta memperhatikan kebijakan dan prioritas

progIam pemerintah Kabupaten Bandung.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung merupakan

pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan

pelayanan publik Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten

Bandung,dengan pertimbangan potensi sumberdaya, memperhatikan faktor-faktor

keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan

dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang sedang berkembang.

Penyusunan Rencana Strategis Oinas Tanaga Kerja Kabupalen Bandung

berlandaskan pada beberapa faktor pertimbangan, antara lain :

1. Penetapkan indikator kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja RPJMD

Tahun 2016-2021;

2. Penyelarasan lebih lanjut antara kebrakan horizontal dan vertikal yang terkait

denOan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021

merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi b€rbagai persoalan aktual yang

akan dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Hal ini terkait juga dengan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah

yang good govemance dan clean govemment.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan

fungsi, kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
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. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN):

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

. Undang-Undang Nomor I Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Daerah SKPD;

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemgrintah, Pemerintahan Oaerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik lndonesia Nomor 4737);

. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik lndonesia

Nomor Per.15/Men/X2010 Tentang Slandar Pelayanan Minimal Bidang

Ketenagakerjaan;

. lnstruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi

Pemerintah.

. Peraturan Daerah Kabuparen Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan Kabupalen Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2007 Nomor 17);

. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Dagrah Kabupaten Bandung;

. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung

Tahun 2016 - 2021;

. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2016.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung

tahun 2016 -2021 adalah sebagai berikut:

1) Memberikan gambaran kondisi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan

pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara

profesional.
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2) Memberikan acuan landasan yang kuat dan jelas bagi Dinas Tenaga Kerja

Kabupalen Bandung dalam menyelenggarakan program pembangunan di

bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

3) Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban Kepala Dinas

atas kinerja Dinas selama 1 (satu) lahun dalam benluk Sistem Akuntabilitas

Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP)

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra pembangunan bidang

ketenagakerjaan Kabupaten Bandung adalah untuk :

'1) Menjelaskan Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang

ketenagakerjaan Kabupaten Bandung yang akan dicapai dalam kurun waktu 5

(lima) tahun dari tahun 20'16 sampai dengan 2021.

2) Menjelaskan uraian program pembangunan bidang ketenagakerjaan yang akan

dilaksanakan Dinas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan sumber

pembiayaan dari APBD Kabupaten Bandung.

3) Sebagai bahan rujukan untuk menilai kinerja Kepala Dinas setiap akhir tahun

anggaran dengan tolok ukur masukan (rnpuf), keluaran (outpul), dan hasil

(outconE\.

1.4 SistematikaPenuli3an

RENSTRA tahun 2016-2021 ini disusun dalam 7 (Turuh) BAB dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

1.2.Landasan Hukum

1.3.Maksud dan Tujuan

'l.4.Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja

2.2. Sumberdaya Dinas Tenaga Keria

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga

Kerja

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS

3.1. ldentitikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2. Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

3.3. Telaahan Renstra

3R.n.tB Dieakd 2016-2021 Haril Rqis



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.5. Penentuan lsu-isu Strategis

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

4.1. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.3. Strategi dan Kebijakan

BABV. RENCANA PROGRAM OAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN OAN PENOANAAN INOIKATIF

BAB VI,INDIKATOR KINERJA SKPO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

BAB MI PENUTUP

LAMPIRAN.LAMPIRAN
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2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja

Untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun tentang

rincian tugas, fungsi tata kerja pada Dinas Daerah Kabupaten Bandung, sebagai

berikut:

1. Kepala Dinas

(1) Dinas Tenaga Ker.ia dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

(2) Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok memimpin, mengalur,

merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan

mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan

pemerintahan di bidang Tenaga Kerja.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pasal ini kepala Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai

dengan lingkup tugasnya,

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

(4) Kepala Dinas Tenaga Keria, membawahkan :

a. Sekretariat;

b. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

'1. Seksi Pengembangan Pasar Ker.ia;

2. Seksi Psnompatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

3. Seksi Perluasan Kesempalan Kerja dan Pemberdayaan Tenaga

Kerja.

c. Bidang Hubungan lndustrial, membawahkan:

'1. Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha, Kelembagaan

lndustrial Kerja;

2. Seksi Pembinaan Persyaratan Kerja;

5Rennra Dinaket 2016-202I Ha'il Revkv
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3. Seksi Pembinaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan lndustrial.

d. Bidang Jaminan Sosial, Kesejahteraan dan Kerjasama Perlindungan

Tenaga Kerja

1. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

2. Seksi Kesejahteraan Tenaga Kerja;

3. Seksi Kerjasama Perlindungan Tenaga Kerja.

e. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

'1. Seksi Pelatihan Kerja dan Pemagangan;

2. Seksi Standarisasi Sertifikasi dan Akreditasi;

3. Seksi Pengembangan Produktivitas.

I Jabatan Fungsional

2. Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris

(2) Sekertaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan

mengendalikan tugas-tugas dibidang pengolahan pelayanan

kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program,

pengolahan umum dan kepegawaian serts pengolahan keuangan;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pasal ini sekretaris menyelenggarakan tungsi :

a. penetapan panyusunan rencana kerja kesekretariatan;

b. pengumpulan dan pengolahan usulan rencana kebutuhan program

Dinas;

c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatani

d. penyelenggaraan pengendalian pelakssnaan kegiatan pelayanan umum

dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan

pelaporan,

e. penyelonggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan

lingkup tugasnya; dan

f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja

sekretariat.

(4) Sekertaris, membawahkan :

a. Sub. Bag Penyusunan Program;

b. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian;

c. Sub. Bag Keuangan.

6Rennn Anake.2ol6-2o21 ttar Rana4,



Sub. Bag Penyusunan Program

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian,

(2) Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok merenqtnakan,

melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas

pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinasi

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pasal ini Kepala Subbagian Perencanaan msnyelenggarskan tungsi :

a. penyusunan renczrna dan program kerja operasional kegialan pelayanan

dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;

b. pengkoordinasian penyusunan rencarna operasional kegiatan dan

program kerja Dinas;

c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana

kerja dan anggaran dinas dengan subbag keuangan;

d. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan

program Dinas;

e. pelaksanaan penyusunan rgncana strategis Oinas;

f. pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan p€nunang pelaksanaan tugas Dinas;

g. p€laksanaan evaluasi dan pelaporan p€laksanaan tugas;

h. Pelaksanaan lugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

tungsinya.

(4) Kepala Subbagian Perencanaan, membawahkan :

a. Pgnyusun Rencana Anggaran dan Program.

Sub. Bag Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh ssorang Kepala Sub

Bagian.

(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kapegawaian mempunyai tugas pokok

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan

pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan

serla administrasi kepegawaian.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pasal ini Sub. Bag Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan tungsi

Rennra Disnaket 2ol5-2o2| Hatil RNiM



a. penyusunan rencana dan program karja operasional kegiatan pelayanan

administrasi umum dan kerumahtanggaan s€rla administrasi

kepegawaian;

b. pengkoordinasian penyusunan pelayanan administrasi kelembagaan

dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas dinas;

c. pelaksanaan operasional kegialan pelayanan administrasi umum dan

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;

d. pelaksanaan evaluasi dan pclaporan pelaksanaan tugas;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

(4) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan :

a. Pengurus dan Penyimpan Barang

b. Pengelola Urusan Dalam dan Kerumahtanggaan

c. Pengelola Administrasi Kepegawaran

d. Bendahara Pembantu Pengeluaran

8Rennn Dirnake. 2016202 I Hatil Reeiew

Sub. Bag Keuangan

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

Dinas;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal ini Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;

b. penyusunan rencana dan program kerja operasjonal kegiatan

pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan

keuang6n Dinas;

c. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan dan belanja

Dinas;

d. pelaksanaan teknis adminislrasi pengelolaan keuangan Dinas,

e. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Dinas,

f. peiaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan

lingkup tugasnya;



g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja

Subbagian Keuangan.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perlua8sn Kerja

(1) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan K6rja dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang.

(2) Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai

tugas pokok memimpin, mengkmrdinasikan dan mengendalikan tugas-

tugas dibidang pengelolaan dan pelayanan penempatan tenaga kerja dan

p€duasan tenaga kerja dan transmigrasi serta perluasan kesempatan kerja

dan pemberdayaan tenaga kerja.

(3) Dalam melaksanakan lugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pasal ini Bidang Penampatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja

menyelenggarakan tungsi :

a. p€nyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang

Penempatan Tenaga Kerja, meliputi pengembangan pasar kerja,

penempatan lenaga kerja dan transmigrasi, dan psrluasan kesempatan

kerja dan pemberdayaan tenaga kerja;

b. penyelenggaraan rencana k6rja bidang Penempatan Tenaga Kerja,

meliputi pengembangan pasar kerja, p€nempatan tenaga kerja dan

transmigrasi, dan perluasan kssempatan ker.ia dan pemberdayaan

tenaga kerja;

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan

lingkup tugasnya;

d. penyelenggaEan monitoring, ovaluasi dan pelaporan capaian kinerja

bidang Penempatan Tenaga Kerja, meliputi pengembangan pasar kerja,

penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, dan pgrluasan kesempalan

kerja dan pemberdayaan tenaga kerja.

(4) Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan:

a. Seksi Pengembangan Pasar Kerja;

b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

c. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemberdayaan Tenaga Kerja.

9Rennra Ditnakd 2ol5-2o21 Hatil Ra,iev



Seksi Pengembangan Pasar Kerja

(1) Seksi Pengembangan Pasar Kerja dipimpin oleh seorang Kepala seksii

(2) Kepala Seksi Pengembangan Pasar Kerja mempunyai tugas pokok

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas pelayanan dan psngembangan pasar kerja;

(3) Odam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pasal ini kepala Ssksi Pengembangan Pasar Kerja menyelenggarakan

fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi

Pengembangan Pasar Kerja,

b. penyusunan dan pelaksanaan rencan ksrja Seksi Pengembangan

Pasar Kerja,

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan

lingkup tugasnya; dan

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pslaporan capaian kinerja

Seksi Pengembangan Pasar Kerja.

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang

Kepala seksi

(2) Kepal€ Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai

tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penempatan tenaga kerja.

(3) Dalam malaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pasal ini kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis opsrasional Seksi

Pengmpatan Tenaga Ker.ia dan Transmigrasi;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penempatan

Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan

lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporab capaian kinerja.
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Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

(1) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Pembsrdayaan Tenaga Kerja

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemberdayaan Tenaga

Kerja mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan perluasan

kesempatan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pasal ini kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemberdayaan

Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi

Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemberdayaan Tenaga Kerja;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perluasan

Kesempatan Kerja dan Pemberdayaan Tenaga Ksrja;

c. p€laksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan

lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja

perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja.

3. Bidang Hubungan lndustrial dan Syarat Kerja.

(1) Bidang Hubungan lndustrial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

(2) Kepala Bidang Hubungan lndustrial mempunyai tugas pokok memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pembinaan

organisasi pekerja, pengusaha, kelembagaan industrial kerja, pembinasn

persyaratan kerja serta pembinaan penyelesaian perselisihan hubungan

industrial;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pasal ini kepala Bidang Hubungan lndustrial menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang

Hubungan lndustrial, meliputi p€mbinaan organisasi pekerja,

pengusaha, kelembagaan industrial kerja, pembinaan pesyaratan kerja

dan pembinaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

b. Penyelenggaraan rencana ker.ia bidang Hubungan lndustrial, meliputi

pembinaan organisasi pekerja, pengusaha, kelembagaan industrial
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kerja, pembinaan persyaratan kerja dan pembinaan penyelesaian

perselisihan hubungan industrial;

c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan

lingkup tugasnya;

d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja

bidang Hubungan lndustrial, meliputi pembinaan organisasi pekerja,

pengusaha, kelembagaan industrial kerja, pembinaan persyaralan

kerja dan pembinaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

(4) Kepala Bidang Hubungan lndustrial, membawahkan:

a. Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha, Kelembagaan

lndustrial Kerja

b. Seksi Pembinaan Persyaratan Kerja

c. Seksi Pembinaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan lndustrial

Seksi Pembinaan Organi6asi Pekerja, Pengusaha, Kelembsgaan lndustrial

Kerla

(l) Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Psngusaha, Kelembagaan lndustrial

Kerja dipimpin oleh seorang kepala seksi;

(2) Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha, Kelembagaan

lndustrial Kerja mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas fasilitasi pembinaan

organisasi pekerja, pengusaha, kelembagaan industrial kerja;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pasal ini kepala seksi pembinaan organisasi pekerja, pengusaha,

kelembagaan industrial kerja menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan ksbijakan teknis operasional seksi

pembinaan organisasi pekerja, pengusaha, kelembagaan industrial

kerja;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pembinaan organisasi

pekerja, pengusaha, kelembagaan industrial kerja,

c. plaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan

lingkup tugasnya; dan
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d. p€laksanaan moniloring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi

pambinaan organisasi pekerja, pengusaha, kelembagaan industrial

kerja.

Seksi Pembinaan Persyaratan Ksrja

(1) Seksi Pembinaan Persyaratan Kerja dipimpin oleh seorang kepal seksi.

(2) Kepala Seksi Pembinaan Persyaratan Kerja mempunyai tugas pokok

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas fasilitasi pembinaan persyaratan kerja.

(3) Dalsm melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pasal ini kepala Seksi Pembinaan Persyaratan Kerjamenyelenggarakan

fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi

Pembinaan Persyaratan Kerja;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembinaan

Persyaratan Kerja;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan

lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan c€paian kinerja Seksi

Pembinaan Persyaratan Kerja.

Seksi Pembinaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan lndGtrial

(1) Seksi Pembinaan Penyelesaian Perselisihsn Hubungan lndustrial dipimpin

oleh seorang kepala seksi.

(2) Kepala Seksi Pembinaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan lndustrial

mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas fasilitasi pembinaan penyelesaian

perselisihan hubungan industrial.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pasal ini kepala Seksi Pembinaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan

lndustfl al menyelenggarakan fu ngsi .

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi

Pembinaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan lndustrial;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembinaan

Penyelesaian Perselisihan Hubungan lndustrial;
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c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan

lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi

Pembinaan Penyalesaian Perselisihan Hubungan lndustrial.

Bidang Jaminan Sosial, Keselahteraan dan Keriasama Perlindungan

Tenaga Kerja

(1) Bidang Jaminan Sosial, Kesejahteraan dan Kerjasama Perlindungan

Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang kspala bidang.

(2) Kepala Eidang Jaminan Sosial, Kesejahteraan dan Kerjasama

Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang jaminan

sosial tenaga kerja, kesejahteraan lenaga kerja dan kerjasama

perlindungan tenaga kerja.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pasal ini Bidang Jaminan Sosial, Kesejahteraan dan Kerjasama

Perlindungan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan perumusan kebUakan teknis operasional bidang

Jaminan Sosial, Kesejahteraan dan Kerjasama Perlindungan Tenaga

Kerja, meliputijaminan sosial tenaga kerja, kesejahteraan tenaga kerja

dan kerjasama perlindungan tenaga kerja;

b. Penyelenggaraan rencana kerja bidang Jaminan Sosial, Kesejahteraan

dan Kerjasama Pedindungan Tenaga Kerja, meliputi jaminan sosial

tenaga kerja, kesejahteraan lenaga kerja dan kerjasama perlindungan

tenaga kerja;

c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan

lingkup tugasnya;

d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja

bidang Jaminan Sosial, Kesejahteraan dan Keriasama Pedindungan

Tenaga Kerja, meliputi jaminan sosial tenaga kerja, kesejahteraan

tenaga kerja dan kerjasama pedindungan tenaga kerja.

(4) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :

a. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja

b. Seksi Kesejahteraan Tenaga Korja

c. Seksi Kerjasama Perlindungan Tenaga Kerja

Renna Dieake.2ol6-2o21 Ha'it RNw 14



Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(1) Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang kepala seksi.

(2) Kepala Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2\

pasal ini Kepala Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan

fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis opsrasional Seksi

Jaminan Sosial Tenaga Kerja,

b. penyusunan dan p€laksanaan rencana kerja Seksi Jaminan Sosial

Tenaga Kerja,

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan

lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja

pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Seksi Keselahteraan Tenaga Keria

(1) Seksi Kesejahteraan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang kepala seksi.

(2) Kepala Seksi Kes€jahteraan Tenaga Kerja mempunysi tugas pokok

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas pelayanan dan peningkatan kesejahteraan tenaga

keqa.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pasal ini Kepala Seksi Kesejahteraan Tenaga Kerja menyelenggarakan

fungsi :

a. pnyiapan bahan perumusan kebrakan leknis operasional Seksi

Kesejahteraan Tenaga Kerja;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana korja Seksi Kesejahteraan

Tenaga Kerja;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan

lingkup tugasnyai dan
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d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinsrja

pelayanan Kesejahteraan Tenaga Kerja.

Seksi Kerjasama Perlindungan Tonaga Keria

(1) Seksi Kerjasama Perlindungan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang

kepala seksi.

(2) Kepala Seksi Kerjasama Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas

pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mglaporkan

pelaksanaan tugas pelayanan Karjasama Perlindungan Tenaga Kerja.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

passl ini Kepala Seksi Keiasama Perlindungan Tenaga Kerja

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi

Kerjasama Perlindungan Tenaga Kerja,

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kerjasama

Pedindungan Tenaga Kerjai

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan

lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja

pelayananKerjasama Perlindungan Tenaga Kerja.

Bidang Latihan dan Produktivitas

(1) Kepala Bidang Latihan dan Produktivitas dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang.

(2) Kepala Bidang Latihan dan Produktivitas memimpin, merencanakan,

mengevaluasi, dan melaporkan pengelolaan sebagai fungsi Oinas dibidang

Fasilitas pelaksanaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pasal ini kepala Bidang Latihan dan Produktivitas menyelenggarakan

tungsi :

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang

Latihan dan Produktivitas, meliputi pelatihan kerja dan pemagangan,

slandarisasi, sertafikasi dan akreditasi dan pengembangan produktivitas:
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b. Penyelenggaraan rencana kerja bidang Latihan dan Produktivitas,

meliputi pelatihan kerja dan pemagangan, standarisasi, sertifikasi dan

akreditasi dan pengembangan produktivitasi

c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan

lingkup tugasnya;

d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja

Latihan dan Produktivitas, meliputi pelatihan kerja dan pemagangan,

standarisasi, sertifkasi dan akreditasi dan pengembangan produktivitas.

(4) Bidang Latihan dan Produktivitas, membawahkan:

a. Seksi Pelatihan Kerja dan Pemagangan

b. Seksi Standarisasi, Sertifkasi dan Akreditasi

c. Seksi Pengembangan Produklivitas.

Seksi Pelatihan Keria dan Pemagangan

('l) Seksi Pelatihan Kerja dan Pemagangan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi.

(2) Kepala Seksi Pelatihan Kerja dan Pemagangan mempunyai tugas pokok

marencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

p€laksanaan tugas pelayanan dan pengembangan pelatihan kerja dan

pemagangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pasal ini Kepala Seksi Pelatihan Kerja dan Pemagangan,

menyelenggarakan fungsi :

a. p€nyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi

Pelatihan Kerja dan Pemagangan;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelatihan Kerja dan

Pemagangan,

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan

lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan monitoring, avaluasi dan pelaporan capaian kinerja

Pelatihan Ksrja dan Pemagangan.

Seksi Standari3asi, Sertifikasi dan Akreditasi

('l) Seksi Standarisasi, Sertifikasidan Akreditasi dipimpin oleh seorang kepala

seksi.
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(2) Kepala Seksi Standarisasi, Se(ifikasi dan Akreditasi mempunyai tugas

pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan lugas pelayanan standarisasi, sertifikasi, dan akreditasi.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pasal ini Kepala Seksi Standarisasi, Sertifikasi dan Akreditasi

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebuakan teknis operasional Seksi

Standarisasi, Sertifikasi dan Akrsditasi;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana ke.ia Seksi Standarisasi,

Sertitlkasi dan Akreditasi;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan

lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja

pelayanan Standarisasi, Sertilikasi dan Akreditasi.

Seksi Pengembangan Produktivitas

('l) Seksi Pengembangan Produktivitas dipimpin oleh seorang kepala seksi.

(2) Kepala S6ksi Pengembangan Produktivitas mempunyai tugas pokok

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas pelayanan Pengembangan Produktivitas.

(3) Dalam melaksanakan lugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pasal ini Kepala Seksi Pengembangan Produktivitas menyelenggarakan

fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan leknis operasional Seksi

Pengembangan Produktivitas;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengembangan

Produktivitas;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan

lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja

pelayanan Pengembangan Produklivitas.

Jabatan Fungaional

Pengaturan tugas pokok dan fungsijabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah

dib€ntuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati s€suai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA

KEPALA DINAS

SEKRETARIS
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2.2.Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja

Susunan Kepegawaian Psgawai Dinas Tenaga Kerja Kabupalen

Bandung posisi 1 Oktober 20'16 berjumlah 60 orang, laki-laki 38 orang

dan perempuan 22 orang. Darijumlah pegawai di atas terdiri dari satu

orang pejabat struklural eselon ll/a, Eselon lll/a juga satu orang, jabatan

eselon lll/b jumlahnya 4 orang, dan yang mendudukijabatan eselon lv/a

ber.iumlah 16 orang, serta lv/b ada 1 orang. Selain pejabat struktural

terdapat pula beberapa jabatan fungsional s€banyak 3 orang, kemudian

pelaksana 34 orang, sebagaimana disusun dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.'1

Daftar Pegawai Menurut Eselon

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Disnaker 2016

Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung didominasi

oleh golongan lll, sebanyak 33 orang atau 55 % dari jumlah seluruh

pegawai, yang disajikan dalam bsntuk tabel sebagai berikut:

f abel2.2

Daftar Pegawai Menurut Golongan

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Disnaker 2016

llla l orang1. Kepala Dinas
1 oranglllla2. Sekretaris Dinas

yb 4 orang3. Kepala Bidang
Kepala Sub
Bagian/Kepala
Seksi/Ka.UPT

'16 orang4 lVla

Kepala Tata Usaha
UPT

tv/b 1 orang

Fungsional :

- Penggerak Swadaya Masyarakat 3 orang
6

34 orang7. Pelaksana
Jumlah PNS 60 orang

Golonqan lV 1 1 Orang1

Golonqan lll 33 Oranq2
Golongan ll 16 Orang3
Golongan I4 - Orang

Jumlah 60 Orang
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Apabila jumlah pegawai disusun berdasarkan p€ndidikan, maka

dapat dilihat dalam tabel di bawah inr

Tabel 2.3

Daftar Pegawai Menurut Pendidikan

Sumbet : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2016

Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa pegawai Oinas Tenaga

Keria sebagian besar berp€ndidikan Pasca sarjana dan sarjana.

Grafik 2.1

Oata Pegawai Dinas Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan

Pegawai Berdasarkan Pendidikan
SLTP SD

3%

Dl
5%

Pegawai berdasarkan golongan kepangkatan apabila

dibandingkan dengan tingkat pendidikannya, seperti dalam tabel ini:

20 Oranq1

s.1 19 Orang2
D t 3 Orang3

SLTA 15 Orano4
SLTP 1 Oranq5

2 Oranq6 SD
Jumlah Peqawai (PNS) 60 Oranq
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Gol lV 9 Orano 9,506 s.2 8 Orana 8,4%
Gol lll 69 Orana 72.6% s l/D r 50 Oranq 52,604
Gol ll 16 O.ano 16 804 SLTA 34 Orano 35,8%
Gol. I 1 Orano 1,10/. SLTP 3 Orang 32%
Jumlah 95 Oranq 100% Jumlah 95 Oranq 100%

ratul2.4
Perbandingan Golongan Kepangkatan dengan Tingkat Pendidikan

Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung

2.3 Kineria Pslayanan Dinas Tenaga Kerja

2.3.1 Penduduk Usis Keria

Penduduk usia kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15 Tahun

keatas. Fluktuasi PUK ini tergantung pada naik turunnya jumlah penduduk

sec€ra keseluruhan sesuai dengan terjadinya perubahan faktor-faktor

demografi.

Tabel 2.5

Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan

Kabupaten Bandung Tahun 201 1 - 2015

PENDIDIXAN
TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

<sD 1,028,169 1,004,089 I,O74,456 1,O75,771 t,0t2,709
685,549 683,187 714,194 689,378 706,637

SMTA Umum

SMTA Kejuruan

355,904 348,153 402,695 480,234 454,078

92,747 133,166 tL7,420 166,813 L77,LOz

DrProMA r/[/u/AKA0EMT 29,424 11,967 33,285 48,276 42,270

I]NIVERSITAS 47,351 66,966 61,998 50,550 125,443

,IUMLAH 2,240,rU 2,267,524 2,404,448 2,460,942 2,517,719

Sumb€r : BPS, Sake.nas Tahun 201'1-2015

2.3.2 Tingkst Partisipasi Angkatan Kerja

Angka TPAK dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui

penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan. Bila angka TPAK kecil

maka dapat di duga bahwa penduduk usia kerja baik yang sedang sekolah

maupun mengurus rumah tangga dan lainnya. Dengan demikian angka

TPAK dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi maupun faktor demografs.

Beberapa faktor demografis yang dianggap penting pengaruhnya terhadap

TPAK adalah jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan.
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Tingkat Partisipasi Angkatan Keda di Kabupaten Bandung

mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini karena berhasilnya

sistem pendidikan yang diprogramkan pemerintah yaitu pendidikan I
Tahun wajib belajar bagi anak-anak untuk memasuki dunia pendidikan,

sementara dari sisi lainnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk

memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, sehingga kondisi tersebut

sangat berpengaruh terhadap pengurangan atau memperlambat angkatan

kerja memasuki dunia kerja. Dengan adanya program wajib belajar

tersebut maka pertambahan jumlah angkatan kerja untuk Tahun

berikutnya diharapkan akan relatif menurun dibandingkan dengan

pertambahan jumlah penduduk usia kerja.

Tabel 2.6

Tangkat Partisipasi Angkatan Ker.ia

Kabupaten Bandung Tahun 201 I - 2015

PENOIOIKAN
TAHUN

2017 20t2 2013 2074 2015

<sD 62.35 59 _77 59.80

63.13

59.81 58.37

SMTP

SMTA Umum

54.35 63.33 60.53

71.97

52.03

50.5069.18 76.67

SMTA Kejuruan

D}PLOMA I/IIlIII/AKADEMI

80.43 86.58 83.81 80.82 73.55

74.53 12.99 61.15 79.43

UNIVERSITAS 16.93 86.94 91.O1 85.42

JUMLAH 62.20 55.01 65.13 66.16 59.53

Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2011-2015

2.3.3 Angkatan Kerja

Tabel 2.7

Angkatan Kerja

Kabupaten Bandung Tahun 2011 - 2015

JCNIS KEI.AMIN
TAHUN

2011 2072 2073 2014 2015

Laki Laki 930,631

462,801

970,O97 1,049,47 4 t,o70,254

5S7,808

1,017,688

Perempuan 526,644 516,S23 481,045

JUMLAH t,397,432 t,496,747 1,565,997 1,528,075 \494,733
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2.3.4 Penduduk yang Bekerja

Penduduk yang bekerja adalah penduduk usia produktif yang

berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan.

Tabel 2.8

Penduduk Yang Beker.ia

Kabupaten Bandung Tahun 2011 - ?O15

,Et{ls
XELAMIN

TAHUN

2011 2012 2073 20L4 2015

Laki-Laki 835,569

412,698

849,463 948,169 988,418

501,613

911,554

Perempuan 473,103 459,334 460,807

IUMLAH \24a,267 1,323.L66 1,i1O7,503 1,490,031 1,438,355

2.3.5 Penganggur Terbuka

Penganggur terbuka, terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan

dan mencari pekerjaan, mer€ka yang tak punya pekerjaan dan

mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak

mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan

pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai

bekerja. Jumlah penganggur terbuka di Kabupaten tahun 2011-2015

mengalami penurunan setiap tahunnya.

Berkurangnya penganggur terbuka dikarenakan .iumlsh

kesempatan kerja yang semakin banyak baik di sektor formal dan non

formal. Selain ilu karena program Dinas Tenaga Kerja Kabupaten dalam

mengurangi angka pengangguran. Diantaranya adalah program pelatihan

berbasis masyarakat, pelatihan berbasis kawirausahaan, u.ii kompetensi,

pemagangan dan diadakannya bursa tenaga ketja Aob fain. Hal tersebut

tampaknya memberikan pengaruh cukup berarti terhadap turunnya

pengan99uran.

Tabel 2.9

Penganggur Terbuka

Kabupaten Bandung Tahun 2011 - 2015

IrNrS t(EraMtft
TAHUN

2011 20L2 2013 2014 2015

Laki'Lakr 95,062 120,634 101,305 81,850 40,130

Perempuan 50,103 s2,941 57,189 56,195 20,238

JUMTAH r73,575 158,494 138,04S 60,358
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2.3.6 Pelatihan Tenaga Kerja

Kabupaten bandung adalah salah satu wilayah Kabupaten di Jawa

Barat yang memiliki berbagai potensi seperti pariwisata, pertanian,

perkebunan, pertambangan, tekstil dan bahan olahannya, pendidikan dan

jasa konstruksi. Dengan potensi yang beragam tersebut, maka diperlukan

ketersediaan tenaga kerja terampil untuk menjalankan semua potensi

tersebut baik berupa tenaga yang dihasilkan oleh pendidikan menengah

dan tinggi dan p€kerja yang tidak berpendidikan.

Disamping kebutuhan akan tenaga kerja yang besar di wilayah

Kabupaten Bandung dari wilayah ini juga banyak menyediakan tenaga

kerja yang bekerja di Luar Negeri. Didasari bahwa, untuk penyediaan

tenaga kerja guna memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, pendidikan

formal dirasakan belum cukup mampu menyediakan tsnaga terampil yang

siap pakai. Untuk menyediakan tenaga kerja siap pakai, diperlukan

pendidikan lanjutan setelah pendidikan formal berupa pendidikan non

formal.

Kita harus menyadari bahwa dalam menghadapi era globalisasi,

untuk dapat menembus pasar globaldan persyaratan perdagangan bebas,

kabutuhan tenaga kerja yang kompeten dan bersertirikat merupakan

persyaratan yang tidak dapat dihindarkan. untuk itu, penciptaan tenaga

kerja yang mempunyai kompetensi dan bersertifikat harus menjadi

program utama pemerintah. Bila hal ini diabaikan, maka serbuan tenaga

kerja dari luar negeri akan mendominasi tanah air lemasuk Kabupaten

Bandung.

Dalam upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan

daerah perlu adanya pendidikan dan latihan kepada para pengangguragar

peserta didik mempunyai keahlian baik pendidikan agar tenaga kerja bisa

bekerja mandiri atau berwirausaha ataupun memiliki keahlian atau

keterampilan pada sektor formal sesuai dengan pasar kerja sehingga

setiap ada lowongan dapat diisi sesuai dengan yang dibutuhkan pasar.

Tabel 2.10

Kapasitas Terpasang, Jumlah lnstruktur dan Lulusan Pelatihan

Kabupaten Bandung Tahun 20'1 3-201 5

Uraian
Tahun

20142013 20't5
Jumlah kapasitas terpasang
Jumlah instruktur
Jumlah lulusan pelatihan 900660

Sumber : Dinas Tenaga KBrja Kabupaten Bandung
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2.3.7 Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah lowongan kerja terdaftar di Kabupalen Bandung pada tahun

2014 mengalami penurunan menjadi 10.966 dari jumlah tahun 2013

sebanyak'13.926. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 11.402.

Penempalan tenaga kerja tiap tahun mengalami peningkatan terutama dari

tahun 20'14 sebesat 4.7 42 orang menjadi 12.520 orang pada tahun 201 5.

Hal tersebut diantaranya karena program Oinas Tenaga Kerja Kabupaten

Bandung dalam mengurangi angka pengangguran. Diantaranya adalah

program pelatihan berbasis masyarakat, pelatihan berbasis

kewirausahaan, uji kompetensi, pemagangan dan diadakannya bursa

lenaga keia (job faii.

Tabel 2.11

Jumlah Pencari Kerja, Bursa Kerja dan Pengantar Kerja

Kabupaten Bandung Tahun 2013-2015

Tahu n
2014Kabupaten/Kota 2013 2015

Lowongan kerja terdaftar
Pencari kerja terdaftar
Pencari kerja ditempatkan
Bursa kerja swasta
Jumlah pe tar kerja

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung

2.3.8 Hubungan lndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Perusahaan dan pekerja jamsostek aktif pada tahun 2013-2015

mengalami kenaikan setiap tahun. Perusahaan menyadari pentingnya

jaminan sosial tenaga kerja. Target yang ingin dicapai adalah semakin

meningkatnya kesejahteraan pekerja. Kondisi hubungan induslrial pun

akan semakin kondusif. Dengan demikian, para pekerja akan bekerja lebih

tenang, nyaman dan meraih kesejahteraan yang dicita-citakan. Bagi

pengusaha, kondisi jni akan mendorong usahanya semakin maju

berkembang dan produklifitas yang makin tinggi.

13.926
14.880
3.904

50

10.966
8.035
4.742

52

11 .402
12.520
8.033

52
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fabel2.12

Perangkal Hubungan lndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kabupaten Bandung Tahun 2013-2015

Tahun
2014

207
12

208
12

225
10

Uraian
2013 2015

Jumlah Mediator
Jumlah Peraturan Perusahaan (PP)
Jumlah Perianjian Kerja Bersama
(PKB)
Jumlah SP / SB
Jumlah Lembaga Bipartit
Perusahaan peserta jamsostek aktif
Tenaga kerja peserta jamsostek aktif

Sumber : Dinas fenaga Kerja Kabupaton Bandung

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar kebutuhan yang

harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh la.iang untuk dapat hidup layak

baik secara fisik, non fisik dan sosaal, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Sejak

diluncurkannya UU No. '13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

Pemerintah menetapkan slandar KHL sebagai dasar dalam penetapan

Upah Minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat 4. Upah Minimum

Kabupaten Bandung mengalami kenaikan setiap tahunnya seiring dengan

kenaikan KHL. Pada tahun 2013 UMK Kabupaten Bandung Rp.

1.388.333,- sedangkan KHL Rp. 1.565.008,-, hal tersebut menunjukkan

nilai UMK lebih rendah dari pada nilai KHL. Pada tahun 2015 UMK

mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 2.041.000,- dibanding tahun

2014 sebesar Rp. 1.735.473,-. fahun2014-2015 nilai UMK lebih tinggidari

nilai KHL hal tersebut dilakukan agar para pekerja dapat hidup layak.

Tahun UMK (Rp) KHL (Rp)
Prosentase

UM1VKHL (%)

20
35
586

93.23',1

20
'103

789
134.7 52

57
40
915

137.224

2013
2014
2015

1.388.333

1 735 473

2.041 000

1.565.008

1.727.403
'1 .891.587

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupatan Bandung
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88,71

100,47

107,90
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

. Tantangan

a. Adanya ancaman Rasionalisasi/Efisiensi jumlah tenaga kerja dan

PHK karena dampak persaingan dalam Ekonomi Global (APTA,

CAPTA, WTO),

b. Pengusaha belum menempatkan pekerjanya sebagai mitra dalam

dunia usaha dan dunia kerja.

c. Adanya budaya kerja global dalam hubungan industrial yang tidak

sesuai dengan kondisi kita

d. Pesatnya perkembangan kebutuhan keahlian sebagai akibat

pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia kerja dalam

standar kompetensi nasional dan ASEAN.

. Pelusng

Kabupaten Bandung dari sisi ketenagakerjaan memiliki beberapa

peluang seperti :

a. Oengan adanya sistem pasar bebas memberikan kemungkinan

adanya peningkatan lnvestasi dan tentunya ponyerapan

TenagaKerja pun memiliki Peluang.

b. Terbukanya kesempatan ker.ia dengan melalui sektor lnformal.

c. Banyaknya Jabatan-jabatan Kompetensi tertentu.

d. Adanya peluang pasar di dalam dan luar Negeri.
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BAB III

ISU.ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tuga6 dan Fungsi Pelayanan

Dinas Tenaga Keria

lsu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 disusun

berdasarkan b€berapa sumber, pertama berdasarkan analisis terhadap

situasi dan kondisi urusan kelenagakerjaan dan ketransmigrasian di

Kabupaten Bandung, yang kedua bersumb€r dari permasalahan dan isu

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Bandung (RPJPD) 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun

2016-2021, dan ketiga didasarkan pada analisis capaian kiner.ia

pelaksanaan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, sehingga

dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat

menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2016-202'1, dari

sejumlah isu dan permasalahan tersebut, yang dapat diangkat menjadi

isu strategis dengan kriteria sebagai berikut :

1. Cakupan masalah yang luas

2. Suatu isu atau masalah cenderung membesar di masa datang dan

berdampak negatif

3. Memerlukan upaya ponanganan yang konsisten dariwaktu ke waktu

Berdasarkan pengertian permasalahan pembangunan daerah di

atas, maka perlu dilakukan idsntifikasi permasalahan berdasarkan

evaluasi pembangunan, target rencana serta capaian kinerja yang

direncanakan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung

periode Tahun 20'16- 2021 sebagai gambaran permasalahan yang akan

diselesaikan pada p€riode berikutnya. Berkaitan dengan belum dapat

diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak

jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga

pedu diatasi secara bertahap.

Program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik

sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD serta

tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima)

tahun. Untuk itu, dip€rlukan idontifikasi berbagai pormasalahan

pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok
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untuk mencapai tu.iuan dan sasaran RPJMD. Berdasarkan hal tersebut,

maka dapat digambarkan identiiikasi permasalahan sesuai dengan

sasaran pada periode 2016-2021 pada RPJMD.

3.2 Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1 visi

Visi Kabupatsn Bandung yang ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung

Tahun 2016 - 2021 yailu : "Memantapkan Kabupaten Bandung yang

Maju, Mandii dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemeintahan

yang Baik dan Sineryi Pembangunan Petdesaan, Eedandaskan Religius,

Kultural dan Berwawasan Lingkunqan".

Makna dari Visi tesebut adalah :

Maju : Kondisi Kabupaten Bandung yang unggul yang

didukung oleh sumber daya manusia yang

memiliki intelektualitas tinggi, memiliki moral yang

baik, kreatif, dan inovatif sehingga membentuk

masyarakat yang produktif serta dikung oleh

kondisi lingkungan yang lestari yang dapat

mendukung terselenggaranya berbagai aktivitas

yang sejalan untuk mencapai kemajuan daerah.

Mandiri : Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang

mampu memenuhi kebutuhan sendiri, untuk lebih

maju serta mampu mewujudkan kehidupan yang

$jajar dan sederajat dengan daerah lain yang

telah maju, dengan mengandalkan kemampuan

dan kekuatan sendid.

Berdaya : Kondisi Kabupaten Bandung yang didukung oleh

Saing perekonomian yang kompetitif melalui

pengembangan ekonomi kreatif dan

pembangunan infrastruktur penunjang dengan

ditunjang oleh kondisi masyarakat yang memiliki

kemampuan unluk menempatkan diri unggul

dalam kontek sektoral, mampu membuka diri

terhadap tindak inovatif untuk memperoleh
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Sinergi

Pembangunan

Perdesaan

Religius

Kultural
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Tata Kelola

Pemerintahan

yang Baik

keuntungan dari persaingan, baik pada tingkat

regional, nasional dan internasional.

: Kondisi penyelenggaraan Pemerintahan

Kabupaten Bandung yang dilakukan secara

terpadu dan bertanggung jawab, dengan menjaga

sinergitas interaksi yang bersifat konstruktif

diantara taga domain utama, yaitu pemerintah,

swasta dan masyarakat, serta memperhatikan

tingkat efisiensi, efeklivitas, partisipatif yang

berlandaskan hukum, menjunjung tinggi keadilan,

demokratisasi, transparan, responsif, serta

berorientasi pada konsensus, kesetaraan dan

akuntabel.

: Kondisi pelaksanaan pembangunan

pembangunan perdesaan di Kabupaten Bandung

yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan

dan menyeluruh dalam berbagai aspek

pembangunan, dengan memperhatikan

peningkatkan kualitas SDM kelembagaan

perdesaan, peningkatan ketersediaan infrastruktur

perdesaan, penyedaaan sistem transpo(asi

perdesaan yang memadai, peningkatan produk

pertanian yang bedaya saing, pemenuhan

kebutuhan pangan masyarakat serta

pemberdayaan masyarakat perdesaan.

: Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang

memiliki nilainilai, norma, semangat dan kaidah

agama, yang harus menjiwai, mewarnai dan

menjadi ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas

kehidupan, termasuk penyelenggaraan

p€merintahan dan pelaksanaan pembangunan,

dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan

kerukunan hidup beragama.

: Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang

memiliki nilai-nilai budaya sunda yang baik,



Berwawasan

Lingkungan

melekat dan menjadi jati diri, yang harus terus

tumbuh dan berkembang seiring dengan laju

pembangunan, serta menjadi perekat bagi

keselarasan dan kestabilan sosial.

Pengembangan budaya sunda tersebut dilakukan

dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan

masyarakal secara pmporsional.

Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung memiliki

pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap

keseimbangan alam dan kele3tarian lingkungan

yang didasarioleh kesadaran akan fungsi strategis

lingkungan terhadap keberlangsungan hidup

manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan,

harus menjadi acuan utama segala aktivitas

pembangunan, agar tercipta latanan kehidupan

yang seimbang, nyaman dan berkelaniutan.

3.2.2 lrisi

Dalam Engka pencapaian Visi Kabupaten Bandung 2016-2021

diatas, maka dirumuskan 9 (tujuh) Misi Kabupatsn Bandung sebagai

berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan

2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan

3. Mewujudkan pembangunan inftastuktur yang terpadu dengan tata

ruang wilayah dengan mempsrhatikan aspek kebencanaan

4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

5. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan

kompetitif

6 Meningkatkan keletarian lingkungan hidup

7. Meningkatkan kemandirian desa

8. Meningkatkan reformasi birokrasi

9. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah

Dinas Tenaga Kerja merupakan instansi teknis yang

melaksanakan salah salu urusan rumah tangga daerah dibidang

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, dengan kewenangannya yang
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telah diatur dalam PP 2512000 dan Perda 20 Tahun 2008, Tentang

kewenangan Kabupaten Bandung, yang lingkup pelayanannya berada

pada lingkup pre dan duing employmenl, yaitu pelayanan kepada

masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan sampai dengan

penempatan pada lowongan kerja yang lersedia.

Oalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas

Tenaga Kerja sesuai dengan misi ke€nam Kabupaten Bandung yaitu:

"Meningkatkan Keser'ahteraa, Sosial nasyankaf'.

3.2.3 Program Bupati dan Wakil Bupati

Program pembangunan daerah Bupati dan Wakil Bupaii Bandung di

bidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja :

2. Program peningkatan kesempatan kerra

3. Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

4. Program Transmigrasi Regional

3.3 Telaahan Renstra

Yang menjadi faktor kekuatan yang akan mendorong terhadap

kondisi yang direncanakan diantaranya :

a. Banyaknya serikat pekerja buruh

b. LKS Bipartit dan Tripartit

c. Dewan Pengupahan

d. Tersedianya peraturan Perundang-undangan tentang

Ketenagakerjaan

e. Tersedianya pegawai

f. Adanya organisasi p€laksana

g. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai.

h. Adanya Anggaran atau Dana

Sedangkan yang menjadi faktor kelemahan yang akan menghambat

terhadap kondisi yang direncanakan dianlaranya :

a. Masih kurangnya komunikasi antar Pusat dan Daerah Khususnya

mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. TidakmemilikiTenagaFungsional lnstruktur.
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c. Kurang tersedianya infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan, fasilitas informasi pasar kerja.

d. Kualitas Angkatan kerja masih rendah (Pendidikan, Keterampilan dan

Kemandirian)

e. Belum memadainya jumlah pegawaipengawas Ketenagakerjaan bila

dibandingkan dengan objek pengawasan yang cenderung

meningkat.

f. Masih adanya kekosongan hukum pada beberapa aspek pengaturan

Kelenagakerjaan.

g. Kebi.iakan makro yang belum diarahkan secara langsung kepada

penciptaan kerja sebanyak-banyaknya, s€perti kebrakan ekspor

impor, kebijakan moneter dan kebUakan fiskal.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Stategis

Kabupaten Bandung dari sisi ketenagakerjaan memiliki beberapa

peluang seperti :

a. Dengan adanya sistem pasar bebas memberikan kemungkinan

adanya peningkatan investasi dan tentunya penyerapan tenagakerja

pun memiliki peluang.

b. Terbukanya kesempatan kerja dengan melalui sektor lnformal.

c. Banyaknya jabatan-.iabatan kompetensi tertentu.

d. Adanya peluang pasar di dalam dan luar negeri.

Sedangkan yang peluang yang dapat mempengaruhi terhadap

permasalahan polayanan adalah sebagai berikut :

a. Adanya ancaman Rasionalisasi/Efisiensi jumlah tenaga kerja dan

PHK karena dampak persaingan dalam Ekonomi Global (APTA,

CAPTA, WTO).

b. Pengusaha belum menempatkan pekerjanya sebagai mitra dalam

dunia usaha dan dunia kerja.

c. Adanya budaya kerja global dalam hubungan industrial yang tidak

sesuai dengan kondisi kita

d. Pesatnya perkembangan kebutuhan keahlian sebagai akibat

pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia kerja dalam

slandar kompetensi nasional dan asean.
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3.5 Penentuan lsu-lsu Strategis

Berdasarkan Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 201 1-2015,

juga melihat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan pada tahun

2016-2021, maka dapat digambarkan psrumusan isu strategis

ketenagakerjaan :

. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan

bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja;

. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia;

. Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan, dan meningkatnya

kasus perselisihan hubungan industrial;

. Terbatasnya lokasi transmigrasi, dan minimnya pemberangkatan

transmigran.

Strategi Pencapain tujuan dan sasaran Startegis dapat ditsmpuh

melalui :

1. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja yang

berupa peningkatan pembentukan dan pengembangan tenaga kerja

yang berkualitas, produktif, etisien dan berjlwa wirausahat

2. Meningkatkan tenaga kerja yang semakin berkualitas dan

meningkatkan daya saing,

3. Meningkatkan keahlian, keterampilan pencari kerja danpeningkatan

Penempatan bagi pencari kerja:

4. Meningkatkan kesempatan kerja terutama di sektor informal s€rta

dan mendorong produktivitas;

5. Mengembangkan pasar keria melalui peningkatan kegialan dan

pendapalan masyarakat. Terulama masyarakat ekonomi lemah;

6. Meningkatkan Perlindungan tenaga kerja melalui peningkatan

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,

7. Meningkatkan harmonisasi Hubungan lndustrial dengan

meningkatkan Bintek PerundangFundangan Ketenagakerjaan,

Peningkatan Fungsi LKS Tripartit, Peningkatan sarana hubungan

industrial, mendorong peningkatan Kesejahteraan tenaga kerja,

peningkatan kelembagaan organisasi serikat pekerja, peningkatan

Kelembagaan Bipartid dan penetapan upah minimum;

8. Meningkatkan kecepatan penyelesaian ketenagakerjaan, dan

pencegahan kasus ketenagakerjaan melalui peningkatan Pembinaan
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teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan

peningkatan harmonisasi hubungan kerja;

9. Peningkatan Pelayanan Ketransmigrasian melalui peningkatan

KSAD dan pembekalan calon transmigran.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis ditentukan strategi:

1. Meningkatkan Keterampilan dan Produktivitas Pencari kerja

Merupakan strategi dalam mengurangi tingkat pengangguran yang

hingga saat ini masih meniadi permasalahan strategis, dalam

kenyataan bahwa tingkat keterampilan dan keahlian para pencari

kerja di Kabupalen Bandung ini masih relatif kurang, hal ini dibuktikan

dalam perebutan peluang pasar kerja di sektor formal sedikit sekali

yang terserap oleh karena demikian dalam hal penempatan tersebut

tidak hanya di sektor formal saja tapi harus diimbangi melalui

penempatan sektor informal dan pembentukan Usaha Mandiri, untuk

menjangkau kondisi yang demikian tersebut diawali pemberian

pelatihan-pelatihan terhadap penguasaan salah satu penerapan

teknologi.

2. Meningkatkan Pendayagunaan dan Penyebaran Tenaga Keria

Strategi untuk pendayagunaan serta p€nyebaran tenaga kerja

berkaitan erat dengan percepatan serta pemerataan pembangunan,

selaras dengan fungsi tata ruang, untuk hal tersebut pedu didukung

oleh ketersediaan tenaga kerja yang produklif baik dari segi kualitas

dan kuanlitas sehingga akan terhindar atau paling dapat dibatasi

penumpukan tenaga kerja di satu tempat, semenlara di tempat lain

kekurangan tenaga kerja.

3, Mengembangkan Sistem lnformasi Pasar Kerja

Salah satu masalah yang di hadapi terjadinya penganggur

dikarenakan kurang baak dan sempurnanya sistem informasi pasar

kerja terutama informasi mengenai lowongan kerja, untuk mengatasi

hal seperti demikian maka strategi yang harus ditempuh adalah

menyempumakan sistem informasi pasar kerla dengan

pengembangan luas cakupan sebarannya dengan memanfaatkan

media yang paling banyak dimanfaatkan oleh pencari kerja melalui

media Bursa Kerja Online.
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4. ireningkatkan Ketenangan dan Kemajuan Berusaha

Sebagai pelaku ekonomi perusahaan swasta memiliki konstribusi

yang sangat penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi,

oleh sebab itu kelenangan dalam berusaha bagi pengusaha adalah

ketenangan bekerja bagi pekerja mutlak dibutuhkan untuk itu periu

diambil strategi kebijakan melalui peruujudan hubungan kerja yang

serasi, harmonis dan dinamis. Untuk mencapaiitu, semua yang harus

di tempuh adalah melaksanakan secara bersungguh-sungguh semua

hak dan kewajiban masing-masing antar pekerja dan pengusaha

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

melalui sosialisasi bimbingan teknis.
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BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kabupaten Bandung

Program dan kegiatan Dinas Tenaga Keia Tahun 2017 sudah

disesuaikan dengan usulan program dan kegiatan masyarakat sehingga

sesuaa dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung. Hal tersebut

dilakukan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Bandung yang

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021 yallu : " Memantapkan

Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Bedaya Saing, melalui Tala

Kelola Pemeintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Petdesaan,

Belandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan"

Dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Bandung 2016-2021 di

atas, maka dirumuskan 9 (sembilan) Misi Kabupaten Bandung sebagar

berikut :

1 Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan

2 Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan

3 Mewujudkan pembangunan infrastuktur yang terpadu dengan tata

ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan

4 Meningkatkan Kese.iahteraan Sosial Masyarakat

5 Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan

kompetitif

6 Meningkatkan keletarian lingkungan hidup

7 Meningkatkan kemandirian desa

8 Meningkatkan reformasi birokrasi

9 Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah

Daiam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas

Tenaga Kerja sesuai dengan misi ke empat Kabupaten Bandung yaitu:

"Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat". Misi ini berlujuan

mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten

Bandung.

Berkaitan dengan pencapaian target RPJMDTahUn 2016-2021,

ditetapkan Pokok-pokok strategidan kebijakan Dinas Tenaga Kerja tahun

2016-2021 yang difokuskan pada 6 (enam) aspek utama, sebagai

berikut :
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1. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas serta meningkatkan

kompetensi dan kemandirian tenaga kerja;

2. Menciptakan hubungan kerja yang aman, mantap dan dinamis,

berkeadilani

3. Meningkatkan ketenangan kerja bagi pekerja dan kemaiuan

berusaha bagi pengusaha;

4. Meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban pengusaha dan

tenaga kerja;

5. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dengan peningkatan

keselamatan, kesehatan dan ke€ahteraan pekeria;

6. Meningkatkanpenempatantransmigran.

4.2 Tuiuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan

misi untuk pencapaian visi dinas dirumuskan tujuan, sasaran, slrategi,

kebijakan dan program sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan

Oinas Tenaga Kerja serta mengacu pada stratogi pembangunan daerah

Kabupaten Bandung sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2016-202'1.

Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan misi yang merupakan hasil

akhir yang akan dicapai kurun waktu 5 tahun. Adanya tujuan ini maka

fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran

yang diharapkan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal

yang akan dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan,

triwulanan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan{indakan

dalam rangka pencapaian tujuan, dengan pemanfaalan sumber daya

yang dimiliki dinas secara efektif dan efisen dengan hasil yang optimal.

Renstra SKPD Oinas Tenaga Kerja merupakan rencana lima

tahunan yang menggambarkan program dan kegiatan prioritas secara

terukur yang bertujuan untuk memudahkan dalam pertanggungjawaban

dan sebagai pedoman melaksanakan program tahunan sampai lima

lahun dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang saat ini dan

memprediksikannya pada keadaan yang akan datang dengan telap
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mengemban amanah teMujudnya Kabupaten Bandung yang maju,

mandiri dan berdaya saing.

Oalam rangka meningkatkan kualitas Renstra Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Bandung, Tim melakukan kajian intemal. Berikut tujuan

sasaran dan indicator sasaran sebelum kajian pada tabel 4.'! dan hasil

kajian disajikan dalam Tabel 4.2
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Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

1

2

NO TUJUAN SASARAN INOIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA

16 2017 2018 2019 2020
5 6 7 8 91 2 3

Meningkalkan daya saing
den kompetensi tenaga k6rja

- Meningkatnya
Prosentase lenege
kerja yang
mendapatkan p€latihen
berbasis komp€tensi

Prosentase tenaga kerja y€n9 mondapatkan
pelatihan berbasis kompetensi

Meningkatkan penempatan
tenaga kerja, dan perluasan

Moningkatnya
Prosentase tenaga
kerja yang
msndapatkan polatihan
kewirausahaen

Pro3ent6s6 tonaga kerja yang mendapatkan
pelatrhan kowirauSahagn

ciptaan lapangan keria

15 2A 30 35

92 93 94 95 96

3 Mewujudken hubungan
industrial yang harmonis.
dinamrs, b6rkeadilan guna
meningk€tkan kesejahteraan
tenaga k6rja dan p€layanan
penyelesaian kasus PHI/PHK
dalam upaya melaksanakan
perlhdungan tenaga kerja

Meningkatnya
Prosentase kaaus yang
diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama (PB)

Prosentase kasus yang diselosaikan derEan
Perjanjian Bersama (PB)

Jumlah lokasi transmigran yang ts4ajagi

50 51 52 53 54

4 Meoingkalkan penompaian
kansmigrasi

.lvlenrngkatnya
Transmigran
dilempalkan

iumlah
yan0

3 3 3 3
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NO

fahel 4 2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Hasil Kajian

INOIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

1 3 4
2016

5

2017
6

Meningkatnya daya
saing dan kompetensi
lenaga kerja

lMenurunkan Tingkat Prosenlase Tingkat Pengangguran
TerbukaPengangguran Terbuka

Meningkatnya
penempatan
lransmigrasi

[reningkatnya
Transmigran
ditempatkan

Terselesaikannya kasus
hubungan industrial

Prosentase kasus yang diselesaikan
dengan PerjanJian Bersama (PB)

50

5

65

B5 B5

lumlah
yang

Jumlah transmigran yang ditempatkan 5

B5

6BMenrngkatnya Kapasitas l\reningkatnya Tata kelola
dan Kapabilitas lnternal instansi Dinas Tenaga

Kerla

Nilai akuntabilitas instansi

Prosentase Aset Dalam Kondisi Baik

1

Terwujudnya hubungan
industrial yang
harmonis dinamis,
berkeadilan guna
meningkatkan
kesejahteraan tenaga
kerja dan pelayanan
penyelesaian kasus
PHI/PHK dalam upaya
melaksanakan
perlandungan tenaga
kerja

2

2018 2019 2020
7

8,47 3.73 3,60
8

3,50
9

3,40

52 545351

5

67
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4.3 Strategi dan Kebuakan

4.2.1 Strategi

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Karja melalui :

'1. Meningkatan pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang

berkualitas, produktif, efsien dan bsrjiwa wirausaha.

2. Meningkatkan tenaga kerja yang semakin berkualitias dan

meningkatkan daya saing.

3. Meningkatkan keahlian, keterampilan pencari kerja

4. Meningkatkan kesempatian kerja terulama disektor informal serta

dan mendorong produktivitas.

5. Mengembangkan pasar keria mslalui peningkatan kegiatan dan

pendapatan masyarakat. Terutama masyarakat ekonomi lemah.

6. Meningkatkan Perlindungan tenaga kerja melalui peningkatan

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pedindungan tenaga kerja

Wanita dan anak.

7. Meningkatkan harmonisasi Hubungan lndustrial dengan

meningkatkan Bintek Perundang-undangan Ketenagakerjaan,

Peningkatan Fungsi LKS Tripartit, Peningkatan sarana hubungan

industrial, mendorong peningkatan Kesejahteraan tenaga kerja,

peningkatan kelembagaan organisasi serikat p€korja, peningkatan

Kelembagaan Bipartit dan penetapan upah minimum.

8. Meningkatkan kecepatan penyelesaian kasus ketenagakerjaan, dan

p€ncegahan kasus ketenagakerjaan melalui peningkatan pembinaan

teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan

peningkatan harmonisasi hubungan kerja.

9. Peningkatan pelayanan ketransmigrasian melalui peningkatan

Kerjasama Antar Daerahdan Pembekalan.

4.2.2 Kebiakan

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi ditempuh

serangkaian kebi.iakan Dinas Tenaga Kerja 2016-2021 yakni perbaikan

iklim ketenagakerjaan dan transmigrasi dengan mengembangkan

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Keqa,

Meningkatkan keahlian, keterampilan dan daya saing pencari kerja
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meningkatkan kesempatan kerja terutama sektor informal serta

mendorong produktifitas, mengembangkan pasar kerja, peningkatan

kegiatan dan pendapatan masyarakat terutama masyarakat ekonomi

lemah.

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas, mengantarkan tenaga

kerja pada daya saing yang momadai serta tingkat produktivatas yang

lebih baik sesuai dengan tuntutan pasar kerja baik dalam negeri maupun

untuk keluar negeri.

Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan agar kondisi

hubungan kerja dapal diciptakan keserasian dan keseimbangan hak dan

kewa.iiban serta pemeliharaan dan peningkatan pedindungan tenaga

kerja yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Peningkatan Partisipasi Angkalan Kerja, dimaksudkan agar

lingkat partisipasi angkatan kerja lebih meningkat dengan mendorong

aspek yang termasuk bukan angkatan kerja khusunya yang mengurus

rumah tangga didorong untuk mBlakukan kegiatan usaha sehingga

menjadi rumah tangga produksi.

Peningkatan Hubungan lndustrial agar kondisi hubungan kerja

dapat diciptakan keserasian dan keseimbangan hak dan kewajiban serta

pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja yang didasarkan

pada ketentuan yang berlaku.

Penyempumaan Penyelesaian Ketenagakerjaan, diupayakan

melalui upaya pencegahan dan membatasi kasus-kasus

ketenagakerjaan, dengan pemberian bimtek penyuluhan serta

percepatan penanganan kasus dengan didasarkan pada keadilan.

Peningkatan Pelayanan Ketransmigrasian strategi yang

ditempuh yakni memperbesar peluang penempatan melalui peningkatan

kerjasama lintas sektor dan fungsi, terutama peningkatan kerja sama

dengan daerah penempatan (penerima).
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BAB V

RENCANA PROGRAM DAN XEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strateois Dinas

Tenaga Kerja 2016-2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021 dalam

rangka pencapaian visi dan misi. Adapun program dan kggiatan yang akan

dilaksanakan terdiri dari Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Dinas

Tenaga Kerja. Lintas Perangkat Daerah dan Kewilayahan dengan rincian

sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatannya

berupa:

a. Pembangunan Balai Latihan Ker.ia

b. Pengadaan Sarana dsn P€saranaBalai Latihan Kerja

c. Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja

2. Peningkatan kesempatan kerja dengan kegiatannya b€rupa :

a. Penysbarluasan informasi bursa tenaga kelia

b. Kerjasama pendidikan dan pelatihan

c. Penyiapan tenaga kerja siap pakai

3. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan

kegiatannya yang berupa ;

a. Penyelesaian prosedur pembarian perlindungan hukum dan jaminan

sosial ketenagakeriaan

b. Sosialisasi berbagai peraturan ketenagakerjaan

4. Transmigrasi regional dengan kegiatannya berupa Monitoring dan

Penempatan Transmigrasi.

Untuk dapat melihat rencana program dan kegiatan, indikalor kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan lndikatif lebih rinci maka dapat dilihat pada

Tabel 5.1
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BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT OAERAH YANG MENGACU PAOA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Renstra Dinas Tenaga Kerja merupakan rencana 5 (Lima) tahun yang

menggambarkan Program dan kegiatan juga Prioritas maupun tujuan dan sasaran

secara terukur yang bertujuan untuk memudahkan dalam pertanggungjawaban dan

juga sebagai pedoman dalam melaksanakan Program tahunan sampai lima tahun

dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang saat ini dan mempredaksikannya

pada keadaan yang akan datang.

Untuk dapat melihat lndikator Kinerja yang ada pada Dinas Tenaga Kerja

yang mengacu pada lujuan dan sasaran tersebut diatas, maka dapat dilihat pada

Tabel 6.1 :

Tabel 6.1

lndikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang Mengacu pada

Tuiuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016 - 2021

No

AspeUFokus/Bidang
Urusan/lndikator

Kinerja Pembangunan
Daerah

3 umlah transmigran
ngd item atkan

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat

kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap

pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara

langsung dapat menggerakan perekonomian daerah tersebut. Hal sebaliknya dapat

mengakabatkan timbulnya masalah sosial. Gambaran kondisi ketenagakerjaan

seperti persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan

20202019

Proyeksi Capaian Kinerja

2016 2017 2018

(3) (4) (7)(5) (6)
Prosentase Tingkat
Pengangguran
Terbuka

8,47 3.73 3,60 3,40

Prosentase kasus yang
diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama
(PB)

2 52 ]J 54

5

50 51

5 5 5 5
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berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat

dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja

daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan

berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk

sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan

kemampuan daya beli).
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BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung adalah Rencana

Kerja dalam jangka pendek maupun jangka menengah serta dalam rangka

mewujudkan visi dan menyelenggarakan misi pengembangan sektor ketenagakerjaan

Kabupaten Bandung.

Untuk mendukung rencana teGebut diatas Dinas Tenaga Kerja telah

menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan Program Prioritas yang disesuaikan

dengan tugas dan fungsi Dinas, slandar pelayanan minimal dan merupakan

peniabaran visi dan misi pengembangan sektor Ketenagakerjaan maupun visi dan

misi Kepala Daerah terpilih.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan ksgiatan yang t6lah

direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan

sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

Soreang, 5 Juni 2017
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