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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Tahun 

Anggaran 2014, disusun berdasarkan data kegiatan Dinas selama 1  (Satu) Tahun 

Anggaran. 

Laporan Tahunan ini sebagai bahan informasi dan kajian dalam membuat 

kebijakan dibidang Ketenagakerjaan. Informasi yang dituangkan dalam laporan ini 

merupakan realisasi kegiatan tahun 2014 yang berdasarkan pada perencanaan 

strategis Dinas dengan mengacu pada visi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung,  

yaitu : 

“Terwujudnya Masyarakat Tenaga Kerja Kabupaten Bandung yang Mandiri, 

Produktif, Profesional dan Berdaya Saing“ 

Sejalan pula dengan Misi  ke 2 (dua)  Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu 

Meningkatkan Sumber Daya Manusia, maka dalam membangun Ketenagakerjaan 

mengacu kepada Misi sebagai berikut :  

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja/ Penganggur 

2. Melaksanakan Penempatan Bagi Tenaga Kerja Penganggur 

3. Melaksanakan Penyuluhan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial 

4. Mengawasi Pelaksanaan Norma-norma Ketenagakerjaan 

 

 Gambaran Umum 

Dinas Tenaga Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor : 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 

Kabupaten Bandung. Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja adalah merumuskan 

kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang 

pelayanan ketenagakerjaan yang meliputi penempatan tenaga kerja dan perluasan 

kerja, hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan, latihan 

dan produktivitas serta melaksanakan ketatausahaan Dinas. 

Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dalam pelaksanaan 

tugas pokok diatas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 

Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Bandung, adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai 

tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, 

mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis 
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pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.  

2. Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris memiliki tugas pokok 

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang 

pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian 

penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan 

keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagamana dimaksud, 

Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan 

kesekretariatan; 

b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan 

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu; 

c. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas; 

d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan 

kerumahtanggaan; 

e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; 

f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

g. penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan; 

h. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan 

i. pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; 

j. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan 

k. tugas Dinas; 

l. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan 

penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas; 

m. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 

n. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 

o. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

p. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / 

instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan 

kesekretariatan. 

 

3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja  

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan 
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pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja yang meliputi 

penyaluran dan bimbingan jabatan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi 

serta perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagamana dimaksud, Kepala 

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja menyelenggarakan 

fungsi : 

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan dan 

pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja; 

b. penetapan penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari 

kerja (pencaker) dan lowongan kerja; 

c. penetapan penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan 

data lowongan kerja; 

d. penetapan pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan 

kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja; 

e. penetapan pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja; 

f. penetapan penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja; 

g. penetapan penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa 

Kerja / LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan; 

h. penetapan penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan 

lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan 

kegiatan; 

i. penetapan pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan 

pameran bursa kerja / job fair; 

j. penetapan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat; 

k. penetapan penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar 

kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL); 

l. penetapan penerbitan SPP AKL; 

m. penetapan penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS 

Indonesia, lembaga sukarela Indonesia; 

n. penetapan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan 

pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela; 

o. penetapan pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM; 

p. penetapan penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKWNA Pendatang; 

q. penetapan monitoring dan evaluasi penggunaan TKWNA Pendatang; 

r. penetapan pelaksanaan pelatihan / bimbingan teknis, penyebarluasan dan 

penerapan teknologi tepat guna; 
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s. penetapan penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan 

usaha mandiri, sektor informal dan padat karya serta pemberian kerja 

sistem padat karya (PKSPK); 

t. penetapan fasilitasi penempatan tenaga kerja luar negeri yang meliputi 

penyuluhan, pendaftaran / seleksi, penerbitan rekomendasi paspor / izin 

pendirian kantor cabang PPTKIS, pengawasan dan monitoring penempatan 

dan perlindungan TKI, penerbitan rekomendasi perizinan tempat 

penampungan serta pelayanan kepulangan TKI; 

u. penetapan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan kawasan 

permukiman transmigrasi lokal; 

v. penetapan pendaftaran, seleksi, identifikasi dan legitimasi calon 

transmigran; 

w. penetapan bimbingan mental calon transmigran; 

x. pelaksanaan transito dan pengangkutan calon transmigran; 

y. pelaksanaan publikasi calon transmigran; 

z. pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang transmigrasi; 

aa. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi program – program transmigrasi; 

bb. pelaksanaan pendataan dan fasilitasi penempatan pengungsi/eksodan; 

cc. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan penempatan 

tenaga kerja dan perluasan kerja; 

dd. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan penempatan 

tenaga kerja dan perluasan kerja; 

ee. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

ff. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / 

instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan dan pelayanan 

penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja. 

4. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja  

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas – tugas di bidang pelayanan hubungan industrial dan 

syarat kerja yang meliputi pembinaan organisasi pekerja, pengusaha, 

kelembagaan industrial kerja, pembinaan persyaratan kerja serta pembinaan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagamana dimaksud, Kepala 

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja menyelenggarakan fungsi : 

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan hubungan 

industrial dan syarat kerja; 
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b. penetapan fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan; 

c. penetapan pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan 

pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh; 

d. penetapan pencatatan PKWT pada perusahaan; 

e. penetapan penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja / 

buruh dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi 

kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh; 

f. penetapan pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja / 

buruh atas rekomendasi pusat dan atau provinsi; 

g. penetapan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, 

mogok kerja dan penutupan perusahaan; 

h. penetapan pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan diluar 

pengadilan; 

i. penetapan penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan 

pembinaan mediator, konsiliator dan arbiter; 

j. penetapan pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan 

hubungan industrial; 

k. penetapan bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan; 

l. penetapan penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kepada 

gubernur; 

m. penetapan pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja; 

n. penetapan pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di 

perusahaan; 

o. penetapan pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku 

hubungan industrial;  

p. penetapan verifikasi keanggotaan SP/SB; 

q. penetapan pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja / 

buruh; 

r. penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja / buruh untuk 

duduk dalam lembaga - lembaga ketenagakerjaan berdasarkan hasil 

verifikasi; 

s. pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan hubungan industrial dan syarat 

kerja; 

t. evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan hubungan industrial dan syarat 

kerja; 

u. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 
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v. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / 

instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan hubungan 

industrial dan syarat kerja 

5. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan 

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas-tugas di bidang pembinaan dan pengawasan 

ketenagakerjaan yang meliputi pengawasan norma kerja, pengawasan norma 

keselamatan dan kesehatan kerja serta pengawasan norma jaminan sosial dan 

lembaga latihan. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagamana dimaksud, Kepala 

Bidang Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi : 

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pembinaan dan 

pengawasan ketenagakerjaan; 

b. penetapan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma 

ketenagakerjaan; 

c. penetapan pemeriksaan / pengujian terhadap perusahaan dan obyek 

pengawasan ketenagakerjaan; 

d. penetapan penerbitan / rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan 

ketenagakerjaan; 

e. penetapan penanganan kasus / melakukan penyidikan terhadap perusahaan 

dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan; 

f. penetapan pelaksanaan penerapan SMK3; 

g. penetapan pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3; 

h. penetapan pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, 

hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis; 

i. penetapan pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma 

ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis; 

j. penetapan pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan 

pengawasan ketenagakerjaan; 

k. penetapan fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan; 

l. penetapan penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan; 

m. penetapan pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan 

kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi; 

n. penetapan pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada 

pemerintah; 

o. penetapan pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas 

ketenagakerjaan kepada pemerintah; 
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p. penetapan pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan; 

q. pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan; 

r. evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan; 

s. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

t. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / 

instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pembinaan dan pengawasan 

ketenagakerjaan. 

6. Bidang Latihan dan Produktivitas 

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas-tugas bidang layanan latihan produktivitas yang meliputi 

pengembangan latihan produktivitas dan pemagangan, standarisasi, sertifikasi 

dan akreditasi serta sarana dan prasarana latihan.  

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagamana dimaksud, Kepala 

Bidang Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi : 

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pembinaan pengawasan 

norma jaminan sosial dan lembaga latihan; 

b. penetapan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas; 

c. penetapan pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas; 

d. penetapan program peningkatan produktivitas; 

e. penetapan penyelenggaraan perizinan / pendaftaran lembaga pelatihan serta 

pengesahan kontrak / perjanjian magang dalam negeri; 

f. penetapan penerbitan sertifikasi dan akreditasi lembaga latihan kerja; 

g. pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan latihan dan produktivitas; 

h. evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan latihan dan produktivitas; 

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

j. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/ 

instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pembinaan latihan dan 

produktivitas 

7. UPTD Latihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 

UPTD Latihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala 

UPTD yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang 

fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan produktifitas ketenagakerjaan. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagamana dimaksud, Kepala 

Bidang Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi : 
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a. perencanaan operasional kegiatan fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan 

produktifitas ketenagakerjaan; 

b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan pelatihan dan 

produktifitas ketenagakerjaan; 

c. penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana fasilitasi pelaksanaan 

pelatihan dan produktifitas ketenagakerjaan; 

d. pengelolaan anggaran pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan 

produktifitas ketenagakerjaan; 

e. pengembangan kemitraan fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan produktifitas 

ketenagakerjaan; 

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

h. pelaksanaan koordinasi fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan produktifitas 

ketenagakerjaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas Dinas Tenaga Kerja, memiliki 

fungsi melaksanakan teknis operasional yang meliputi  penempatan tenaga kerja 

dan perluasan kerja, ketransmigrasian, hubungan industrial dan syarat kerja, 

pengawasan dan perlindungan tenaga kerja, latihan dan produktivitas dan 

melaksanakan kesekretariatan dinas dengan struktur Organisasi Perangkat Daerah. 

 

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dapat dilihat pada bagan di bawah 

ini :  
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA 

 

 

     

 

 

 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIS 

SUB BAGIAN UMUM 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN PENYUSUNAN 

PROGRAM 

SUB BAGIAN KEUANGAN 

BIDANG PENGAWASAN 

KETENAGAKERJAAN 
BID. HUBUNGAN INDUSTRIAL 

DAN SYARAT KERJA 

BIDANG LATIHAN DAN 

PRODUKTIVITAS 

SEKSI PENGAWASAN NORMA 

KERJA 

SEKSI PEMBINAAN ORGANISASI 
PEKERJA, PENGUSAHA, 

KELEMBAGAAN INDUSTRIAL KERJA 

SEKSI PENGEMBANGAN LATIHAN 

PRODUKTIVITAS DAN PEMAGANGAN 

SEKSI PENGAWASAN NORMA 
KESELAMATAN DAN KESEHATAN 

KERJA 
 

SEKSI PEMBINAAN 

PERSYARATAN KERJA 

SEKSI STANDARISASI SERTIFIKASI 

DAN AKREDITASI 

SEKSI PENGAWASAN NORMA 
JAMINAN SOSIAL DAN LEMBAGA 

LATIHAN 

SEKSI PEMBINAAN PENYELESAIAN 
PERSELISIHAN HUBUNGAN 

INDUSTRIAL 

SEKSI SARANA DAN 

PRASARANA LATIHAN 

BIDANG PENEMPATAN TENAGA 
KERJA DAN PERLUASAN KERJA 

 

SEKSI PENYALURAN DAN 

BIMBINGAN JABATAN 

SEKSI PENEMPATAN TENAGA 

KERJA DAN TRANSMIGRASI 

SEKSI PELUASAN KESEMPATAN 
KERJA DAN PEMBERDAYAAN 

TENAGA KERJA 

 

UPTD 

JAFUNG 
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Sumber Daya Manusia Dinas Tenaga Kerja terdiri atas : 

NO URAIAN JUMLAH 

 STATUS PEGAWAI 

 1 Pegawai Negeri Sipil 62 

2 Calon PNS - 

3 Kontrak Kerja - 

4 Tenaga Sukarelawan (Sukwan) 13 

 TINGKAT PENDIDIKAN 
 

1 Pasca Sarjana ( S2 ) 15 

2 Sarjana  ( S1 ) 17 

3 Sarjana Muda (D3) 1 

4 SLTA 26 

5 SLTP 1 

6 SD 2 

 KEPANGKATAN 
 

1 IV / c 1 

2 IV / b - 

3 IV / a 10 

4 III / d 7 

5 III / c 5 

6 III / b 21 

7 III / a 3 

8 II / d - 

9 II / c 1 

10 II / b 12 

11 II / a 2 

12 I / d - 

13 I / c - 

 JABATAN STRUKTURAL / ESELON 
 

1 ESELON II / b 1 

2 ESELON III / a 1 

3 ESELON III / b 4 

4 ESELON IV / a 16 

5 ESELON IV / b 1 

6 Jabatan Fungsional Khusus 4 

7 Jabatan Fungsional Umum 35 

 

Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014 

meliputi program/kegiatan yaitu : 

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas 

kegiatan :  

 Pembangunan Balai Latihan Kerja  

 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja 

 Pelatihan Keterampilan Bagi Petani Tembakau 

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, terdiri atas kegiatan :  

 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 

 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan 

 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai  
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3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, terdiri atas 

kegiatan : 

 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 

 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

4. Program Transmigrasi Regional, terdiri atas kegiatan :  

 Monitoring dan Penempatan Transmigrasi 

 

 Maksud dan Tujuan 

Laporan Tahunan ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Bandung selama Tahun 2014, hasil pencapaian kinerja tersebut 

dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan 

organisasi. Analisis atas pencapaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan 

memungkinkan untuk di identifiikasi sebagai celah kinerja bagi perbaikan kinerja 

dimasa yang akan datang. 

Penyusunan Laporan Tahunan ini diharapkan menjadi bahan koreksi dan 

pedoman bagi pelaksanaan upaya pencapaian visi dinas pada tahun-tahun 

mendatang. 

Laporan Tahunan ini merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja 

dan sebagai media pertanggungjawaban publik serta merupakan sarana bagi upaya 

perwujudan Clean Government dan Good Governance. Laporan tahunan dibuat 

sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan yang bermanfaat untuk kegiatan Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Bandung dimasa yang akan datang. 

 

1.2 Sistematika Penyusunan 

Sistematika Penyusunan Laporan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014, sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II PROGRAM KERJA 

BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA 

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 

BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
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BAB II 

PROGRAM KERJA 

 

2.1 Visi dan Misi 

Dinas Tenaga Kerja merupakan instansi teknis yang melaksanakan 

salah satu urusan rumah tangga Daerah dibidang ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian, dengan kewenangannya melalui koridor sebagaimana 

yang telah diatur dalam PP 25/2000 yang ruang lingkup pelayanannya 

berada pada lingkup pre dan during employment, yaitu pelayanan-pelayanan 

kepada masyarakat diawali dari penjemputan dunia kerja. 

Dalam implementasinya seluruh jenis pelayanan dan tugas lainnya 

yang terwadahi dalam struktur organisasi, dengan Visi sebagai berikut : 

“Terwujudnya Masyarakat Tenaga Kerja Kabupaten Bandung yang 

Mandiri, Produktif, Profesional dan Berdaya Saing“ 

Dengan Visi tersebut diharapkan tenaga kerja warga Kabupaten Bandung 

akan mampu Mandiri, Produktif, Profesional dan Berdaya Saing khususnya bagi 

tenaga kerja yang tidak masuk kepada dunia kerja dalam hubungan kerja sesuai 

dengan keahlian dan kompetesi dibidangnya baik sebagai wirausaha maupun usaha 

mandiri, demikian juga bagi tenaga kerja yang bekerja atau akan bekerja pada 

sektor formal dalam hubungan kerja harus mampu produktif profesional dan 

berdaya saing karena hanya pekerja produktif profesional  dan mempunyai daya 

saing dibidangnya yang akan diminati oleh pengusaha. 

Berdasarkan pemikiran diatas Dinas Tenaga Kerja menetapkan 4 misi 

sebagai upaya mendefinisikan cara untuk mewujudkan visi sebagai berikut : 

5. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja/ Penganggur 

Pendidikan dan Latihan tersebut sebagai upaya menanggulangi pengangguran, 

tenaga kerja harus dididik dan dilatih baik pendidikan latihan untuk usaha 

mandiri, menjadi pengusaha ataupun menjadi tenaga kerja siap pakai untuk 

terjun kedunia kerja sektor formal. Pendidikan dan latihan tersebut dapat 

melalui pendidikan dan latihan berbasis kompetesi dan sertifikasi. 

6. Melaksanakan Penempatan Bagi Tenaga Kerja Penganggur 

Pemerintah harus mampu mencari peluang kerja bagi tenaga kerja untuk 

menempatkan tenaga kerja baik menempatkan sebagai wirausaha maupun 

ditempatkan di sektor formal seperti jadi PNS, menjadi anggota TNI/POLRI, 
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menjadi pekerja pada BUMN/BUMD atau pada perusahaan-perusahaan swasta, 

dan penempatan tersebut dapat berupan Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), Antar 

Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara  (AKAN) atau Ekspor Jasa 

Tenaga Kerja dan mencari peluang bertransmigrasi bagi tenaga kerja yang 

mempunyai keahlian bidang pertanian yang tidak memiliki lahan garapan di 

Kabupaten Bandung. 

7. Melaksanakan Penyuluhan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial 

Misi ini adalah dalam upaya menciptakan Iklim yang kondusif, aman, mantap 

dan dinamis berkeadilan khususnya pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten 

Bandung. Pekerja dan pengusaha harus memahami hak dan kewajiban masing-

masing sehingga diharapkan antara pekerja dan pengusaha terjadi simbiosis 

mutualisme saling ketergantungan, saling menguntungkan dan antara pekerja 

dan pengusaha harus menjadi mitra dalam menjalankan roda usaha pada 

perusahaan dimana pekerja tersebut bekerja sehingga tercipta industrial peace 

yaitu ketenangan kerja bagi pekerja dan ketenangan usaha bagi pengusaha. 

8. Mengawasi Pelaksanaan Norma-norma Ketenagakerjaan 

Misi ini bertujuan agar dunia usaha didorong memenuhi hak-hak dasar 

pekerja karena apabila hak-hak dasar pekerja tidak dipenuhi oleh 

pengusaha dapat mengganggu hubungan kerja menjadi tidak harmonis 

yang dapat memicu terjadinya unjuk rasa, akan kehilangan jam kerja 

dan terganggunya proses produksi. Fungsi Pengawasan ini harus mampu 

untuk Preventif Edukatif, Refresif Non Yustisia dan Refresif Pro Yustisia. 

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi Pengawasan harus mampu 

menciptakan iklim yang kondusif di Perusahaan. Perusahaan harus jalan 

terus mengembangkan usahanya guna penyerapan tenaga Kerja. 

 

2.2 Tujuan dan Sasaran  

A. Tujuan 

1. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas serta meningkatkan 

kompetensi dan kemandirian tenaga kerja 

2. Meningkatkan pendayagunaan dan penyebaran tenaga kerja  

3. Menciptakan hubungan kerja yang aman, mantap dan dinamis  

4. Meningkatkan ketenangan dan kemajuan berusaha 
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5. Meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban pengusaha dan 

tenaga kerja  

6. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dengan meningkatkan 

keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan kerja  

7. Meningkatkan taraf hidup masyarakat transmigrasi secara bertahap 

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan serangkaian kebijakan 

ditempuh yakni pada  2011-2015  perbaikan iklim ketenagakerjaan dan 

transmigrasi dengan mengembangkan Program Perluasan dan 

Pengembangan Kesempatan Kerja, Meningkatkan keahlian, keterampilan dan 

daya saing pencari kerja 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 memadai serta tingkat produktivitas yang lebih baik 

sesuai dengan tuntutan pasar kerja baik dalam negeri maupun untuk keluar 

negeri. 

Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan agar kondisi 

hubungan kerja dapat diciptakan keserasian dan keseimbangan hak dan 

kewajiban serta pemeliharaan dan peningkatan perlindungan tenaga kerja 

yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku. 

Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja, dimaksudkan agar tingkat 

partisipasi angkatan kerja lebih meningkat dengan mendorong aspek yang 

termasuk bukan angkatan kerja khususnya yang mengurus rumah tangga 

didorong untuk melakukan kegiatan usaha sehingga menjadi rumah tangga 

produksi. 

Peningkatan Hubungan Industrial agar kondisi hubungan kerja 

dapat diciptakan keserasian dan keseimbangan hak dan kewajiban serta 

pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja yang didasarkan pada 

ketentuan yang berlaku. 

Penyempurnaan Penyelesaian Ketenagakerjaan, diupayakan melalui 

upaya pencegahan dan membatasi kasus-kasus ketenagakerjaan, dengan 

pemberian bimtek, penyuluhan serta percepatan penanganan kasus dengan 

didasarkan pada keadilan. 
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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). 

 

Adapun yang menjadi strateginya adalah sebagai berikut :  

1. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja melalui 

Meningkatan pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang 

berkualitas, produktif, efisien dan berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan tenaga kerja yang semakin berkualitas dan meningkatkan 

daya saing. 

3. Meningkatkan keahlian, keterampilan pencari kerja. 

4. Meningkatkan kesempatan kerja terutama disektor informal serta dan 

mendorong produktivitas. 

5. Mengembangkan pasar kerja melalui peningkatan kegiatan dan 

pendapatan masyarakat. Terutama masyarakat ekonomi lemah. 

6. Meningkatkan Perlindungan tenaga kerja melalui peningkatan 

kepesertaan jamsostek. Perlindungan tenaga kerja wanita dan anak. 

Meningkatkan pengawasan upah, mendorong Peningkatan 

penyelenggaraan K3 dan Peningkatan Kelembagaan K3. 

7. Meningkatkan harmonisasi Hubungan Industrial dengan meningkatkan 

Bimtek Perundang-undangan Ketenagakerjaan, Peningkatan Fungsi LKS 

Tripartit, Peningkatan sarana hubungan industrial, mendorong 

peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, peningkatan kelembagaan 

organisasi serikat pekerja, peningkatan Kelembagaan Bipartit dan 

penetapan upah minimum. 

8. Meningkatkan kecepatan Penyelesaian Ketenagakerjaan, dan 

pencegahan kasus ketenagakerjaan melalui peningkatan Pembinaan 

teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan peningkatan 

harmonisasi hubungan kerja. 

9. Peningkatan Pelayanan Ketransmigrasian melalui peningkatan MOU, 

Pembekalan, Penyiapan dan meningkatkan Penempatan. 

B. Sasaran 
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Dalam rangka mewujudkan hubungan kerja yang harmonis, dinamis 

dan sejahtera yaitu menciptakan suasana kerja yang kondusif dan saling 

menunjang antara pengusaha dan pekerja dengan meletakan keseimbangan 

hak dan kewajiban yang dilandasi dengan Hubungan Industrial Pancasila 

(HIP), transparansi, komunikatif dan saling membuka peluang untuk 

mengembangkan pendidikan dan latihan serta mengembangkan sistem 

profesionalisasi setiap pekerja melalui kesempatan promosi pada jabatan-

jabatan yang lebih baik secara berjenjang. 

   Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas kecelakaan 

yaitu menciptakan lingkungan kerja yang ergonomis nyaman serta didukung 

oleh peralatan dan mesin yang memiliki perlindungan dari kecelakaan yang 

tinggi serta tata letak yang baik dan terjaminnya kesehatan selama  dalam 

lingkungan kerja dan terlindungnya di luar lingkungan kerja. 

Selanjutnya, berdasarkan analisis lingkungan strategis ditentukan 

kebijakan pelaksanaanya : 

1. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas pencari kerja dalam 

mengurangi tingkat pengangguran yang hingga saat ini masih menjadi 

permasalahan strategis, dalam kenyataan bahwa tingkat keterampilan 

dan keahlian para pencari kerja di Kabupaten Bandung ini masih relatif 

kurang, hal ini dibuktikan dalam perebutan peluang pasar kerja di sektor 

formal sedikit sekali yang terserap, oleh karena demikian kebijakan 

penempatan tersebut tidak hanya disektor formal saja tapi harus 

diimbangi melalui penempatan sektor formal dan pembentukan usaha 

mandiri, untuk menjangkau kondisi yang demikian tersebut diawali 

dengan pemberian pelatihan-pelatihan terhadap penguasaan salah satu 

penerapan teknologi. 

2. Meningkatkan Pendayagunaan dan Penyebaran Tenaga Kerja 

Strategi untuk pendayagunaan serta penyebaran tenaga kerja berkaitan 

erat dengan percepatan serta pemerataan pembangunan, selaras 

dengan fungsi tata ruang, untuk hal tersebut perlu didukung oleh 

ketersediaan tenaga kerja yang matching baik dari segi kualitas dan 

kuantitas, sehingga akan terhindar penumpukan tenaga kerja di satu 

tempat, sementara di tempat lain kekurangan tenaga kerja. Kondisi yang 
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sudah dirasakan adanya kekurangan tenaga kerja terdapat pada wilayah-

wilayah untuk bidang pertanian. 

3. Mengembangkan Sistem Informasi Pasar Kerja 

Salah satu masalah yang dihadapi terjadinya penganggur dikarenakan 

kurang baik dan sempurnanya sistem informasi pasar kerja terutama 

informasi mengenai lowongan kerja, untuk mengatasi hal seperti 

demikian maka strategi yang harus ditempuh  adalah menyempurnakan 

sistem informasi pasar kerja dengan pengembangan luas cakupan 

sebarannya dengan memanfaatkan media yang paling banyak 

dimanfaatkan oleh pencari kerja melalui media Bursa Kerja Online. 

 

4. Meningkatkan Ketenangan dan Kemajuan Berusaha 

Sebagai pelaku ekonomi perusahaan swasta memiliki kontribusi yang 

sangat penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi, oleh sebab 

itu ketenangan dalam berusaha bagi pengusaha, ketenangan bekerja 

bagi pekerja mutlak dibutuhkan untuk itu perlu diambil strategi kebijakan 

melalui perwujudan hubungan kerja yang serasi, harmonis dan dinamis. 

Untuk mencapai itu semua yang harus di tempuh adalah melaksanakan 

secara bersungguh-sungguh semua hak dan kewajiban masing-masing 

antar pekerja dan penguaha yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku melalui sosialisasi bimbingan teknis. 

5. Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja dengan Meningkatkan 

Keselamatan, Kesehatan, dan Kesejahteraan 

Disamping itu sebagaimana tersebut pada point 4, perlu secara terus 

menerus  diupayakan perbaikan perlindungan, pengupahan dan 

kesejahteraan pada pekerja melalui penyediaan fasilitas kesejahteraan, 

serta mengupayakan peningkatan perlindungan keselamatan dan 

kesehatan bagi para pekerja  agar  “ Zero Accident “  di perusahaan 

dapat terwujud. 

6. Meningkatkan pelayanan ketransmigrasian dengan mensinergikan 

penempatan tenaga kerja pada lokasi-lokasi transmigrasi. 
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2.3 Program Dan Kegiatan 

Dalam kurun waktu tahun 2014 program dan kegiatan yang telah 

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung adalah sebagai 

berikut : 

 

  Program Kegiatan 

1. Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik 
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 
bangunan Kantor 

7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

9. Penyediaan Makanan dan Minuman 
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 

Daerah 

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam 
Daerah 

12. Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah 

2. Program Peningkatan   

Sarana dan Prasarana 

Aparatur  

1. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 

3. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas 
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor 

5. Pemeliharaan Rutin /Berkala Mebeleur 

3. Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan     Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi  

Anggaran 
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 

4. Program Peningkatan 

Kualitas dan 
Produktivitas Tenaga 

Kerja 

1. Pembangunan Balai Latihan Kerja Terpadu 

2. Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja 
3. Pelatihan Keterampilan bagi Petani Tembakau 

5. Program Peningkatan 
Kesempatan Kerja 

1. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 
2. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan 

3. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 

6. Program Perlindungan 

dan Pengembangan 
Lembaga 

Ketenagakerjaan 

1. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian 

Perlindungan hukum dan Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan 

2. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang 
Ketenagakerjaan 

3. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum 

Terhadap keselamatan kerja 

7. Program Transmigrasi 

Regional 

Monitoring dan Penempatan Transmigrasi 
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BAB III 

ANGGARAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA 

 

Untuk Belanja pada Tahun Anggaran 2014 ini dianggarkan setelah perubahan 

sebesar       Rp. 25.406.015.687 

Terdiri dari : 

I. Belanja Tidak Langsung Sebesar   Rp.     4.550.492.000  

II. Belanja Langsung Sebesar   Rp.   20.855.523.687 

 

Dapat direalisasikan sebesar     Rp.  24.941.650.993 

Terdiri dari : 

I. Belanja Tidak Langsung Sebesar   Rp.      4.331.121.093 

II. Belanja Langsung Sebesar   Rp.    20.610.529.900 

       

Sehingga terdapat sisa Anggaran    Rp.      464.364.694 

Terdiri dari : 

I. Belanja Tidak Langsung Sebesar   Rp.       219.370.907       

II. Belanja Langsung Sebesar   Rp.       244.993.787 

 

Sisa anggaran tersebut terdiri dari : 

1. Sisa Hasil Lelang 

2. Hasil Optimasi Kegiatan 

3. Kegiatan yang tidak terserap pada Tahun Anggaran 2014 

 

Tabel  
Anggaran dan Realisasi Belanja 

 

No URAIAN 
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 

Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % 

1 Belanja Pegawai 4.550.492.000 4.331.121.093 95,18 1.311.543.000 1.310.743.000 99,94 

2 
Belanja Barang 

dan Jasa 
- - - 13.262.528.769 13.131.248.200 99,01 

3 Belanja Modal - - - 6.281.451.918 6.168.538.700 98,20 

 Jumlah 4.550.492.000 4.331.121.093 95,18 20.855.523.687 20.610.529.900 98,83 
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3.1 Belanja Tidak Langsung 

 

Tabel 
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung 

 

No URAIAN 
BELANJA TIDAK LANGSUNG 

Anggaran Realisasi % 

1 Belanja Pegawai 4.550.492.000 4.331.121.093 95,18 

2 Belanja Barang dan Jasa - - - 

3 Belanja Modal - - - 

 Jumlah 4.550.492.000 4.331.121.093 95,18 

 

3.2 Belanja Langsung 

Pada Tahun 2014 kebijakan disektor Tenaga Kerja diaplikasikan kedalam    

7 Program dengan anggaran sebesar Rp. 20.855.523.687,- realisasi                        

Rp. 20.610.529.900,- (98,83%),  uraian target dan realisasinya adalah sebagai 

berikut : 

Tabel  
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung 

 

No URAIAN 
BELANJA LANGSUNG 

Anggaran Realisasi % 

1 Belanja Pegawai 1.311.543.000 1.310.743.000 99,94 

2 Belanja Barang dan Jasa 13.262.528.769 13.131.248.200 99,01 

3 Belanja Modal 6.281.451.918 6.168.538.700 98,20 

 Jumlah 20.855.523.687 20.610.529.900 98,83 
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Adapun Rincian dari Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 
Anggaran  dan Realisasi Belanja Langsung Urusan SKPD 

 

No Program/Kegiatan 
Keuangan ( Rp. ) 

Anggaran Realisasi % 

1 
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

1.022.020.269 1.001.305.600 97,97 

 
Penyediaan jasa surat menyurat 8.275.000 8.163.500 98,65 

 
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 
dan listrik  

4.800.000 3.769.000 78,52 

 
Penyediaan jasa kebersihan kantor 122.251.500 121.565.000 99,44 

 
Penyediaan alat tulis kantor 137.153.589 136.165.000 99,28 

 
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan 156.496.180 155.385.400 99,29 

 

Penyediaan komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor 

13.750.000 13.750.000 100,00 

 
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 184.628.000 184.264.700 99,80 

 

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan 

19.800.000 19.800.000 100,00 

 
Penyediaan makanan dan minuman 50.116.000 50.116.000 100,00 

 
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar 
daerah 

252.500.000 236.488.000 93,66 

 

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke 

dalam daerah 

22.750.000 22.750.000 100,00 

 
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah 49.500.000 49.089.000 99,17 

2 
Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

1.032.400.614 972.795.000 94,23 

 

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 423.184.300 373.818.000 88,33 

 

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung / Kantor 284.616.314 280.710.700 98,63 

 

Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas 302.600.000 296.266.300 97,91 

 
Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan 16.500.000 16.500.000 100,00 

 
Pemeliharaan Rutin / Berkala mebeuler 5.500.000 5.500.000 100,00 

3 

Program Peningkatan Pengembangan 

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 

48.500.000 48.500.000 100,00 

 

Penyusunan laporan capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

32.000.000 32.000.000 100,00 

 
Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.500.000 5.500.000 100,00 

 
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi 
keuangan 

5.500.000 5.500.000 100,00 

 
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.500.000 5.500.000 100,00 

Jumlah 1 + 2 + 3 2.102.920.883 2.022.600.600 96,18 
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Tabel 
Anggaran  dan Realisasi Belanja Langsung Urusan Program 

 

No Program/Kegiatan 
Keuangan 

Anggaran  Realisasi % 

1 
Program peningkatan kualitas dan 

produktivitas tenaga kerja 

10.101.602.304 10.014.285.320 99,14 

  Pembangunan Balai latihan Kerja 
5.561.149.304 5.499.062.500 98,88 

  
Pendidikan dan pelatihan keterampilan 
bagi pencari kerja 

3.690.453.000 3.668.776.330 99,41 

 
Pelatihan Keterampilan bagi petani 
Tembakau 

850.000.000 846.446.490 99,58 

2 
Program Peningkatan Kesempatan 

Kerja 

6.342.397.500 6.287.542.430 99,14 

 

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga 

Kerja 

275.000.000 274.475.000 99,81 

  Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan 2.569.000.000 2.520.962.100 98,13 

 
Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 3.498.397.500 3.492.105.330 99,82 

3 

Program Perlindungan 

Pengembangan Lembaga 
Ketenagakerjaan 

2.068.603.000 2.061.760.500 99,67 

 

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur 
Pemberian Perlindungan Hukum dan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

73.612.500 73.612.500 100,00 

  
Sosialisasi Berbagai Perturan Pelaksanaan 
Tentang Ketenagakerjaan 

1.245.090.500 1.238.248.000 99,45 

  

Peningkatan Pengawasan Dan Penegakan 

Hukum Terhadap Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja 

749.900.000 749.900.000 100,00 

4 Program Transmigrasi Regional 240.000.000 224.341.050 93,48 

  Monitoring Penempatan Transmigrasi 240.000.000 224.341.050 93,48 

Jumlah  18.752.602.804 18.587.929.300 99,12 
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BAB IV 

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 

 

4.1    Sumber Dana APBD 

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2014 direncanakan 

pelaksanaan 7 program, terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung 

dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Bandung sebesar                            

Rp. 25.406.015.687,- terealisasi sebesar Rp. 24.941.650.993,- atau pencapaian 

98,17 % dengan rincian sebagai berikut : 

 

NO URAIAN 
RENCANA  

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) 

SISA  

(Rp) 
% 

1 Belanja Tidak 

Langsung 

4.550.492.000 4.331.121.093 219.370.907      95,18 

2 Belanja 
Langsung 

20.855.523.687 20.610.529.900 244.993.787 98,83 

 Jumlah 25.406.015.687 24.941.650.993 464.364.694 98,17 

 

4.1.1  Belanja Langsung SKPD                                                                                                    

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.275.000 dan terealisasi 

sebesar Rp. 8.163.500 atau 98,65 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk pendistribusian jasa surat masuk dan surat keluar, 

penggandaan surat yang didistribusikan di lingkungan Dinas Tenaga 

Kerja serta perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam 

rangka mengantarkan surat. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya 

Dana, SDM dan 
bahan  

8.275.000 8.163.500 

Keluaran Jumlah 

pembuatan surat 

masuk dan keluar 
(buah) 

5.000 buah 6.153 buah 
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b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.800.000 dan terealisasi 

sebesar Rp. 3.769.000 atau 78,52 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk penyediaan air bersih dilingkungan Dinas Tenaga Kerja selama 

1 tahun. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 
bahan  

4.800.000 3.769.000 

Keluaran Jumlah penyediaan air bersih 

(bulan) 

12 bulan 12 bulan 

 

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 122.251.500 dan terealisasi 

sebesar Rp. 121.565.000 atau 99,44 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk pemenuhan kebersihan di Dinas Tenaga Kerja. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 
bahan  

122.251.500 121.565.000 

Keluaran - Jasa Kebersihan / cleaning 
service (bulan) 

- Jumlah Peralatan / bahan 
kebersihan (jenis) 

- 24 bulan 
 

- 33 jenis 

- 24 bulan 
 

- 33 jenis 
 

 

d. Penyediaan alat tulis kantor 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 137.153.589 dan terealisasi 

sebesar Rp. 136.165.000 atau 99, 28 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk pengadaan alat tulis kantor di Dinas Tenaga Kerja selama 1 

tahun. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 
bahan  

137.153.589 136.165.000 

Keluaran Jumlah penyediaan alat tulis 
kantor (jenis) 

60  jenis 60  jenis 
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e. Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 156.496.180 dan terealisasi 

sebesar Rp. 155.385.400 atau 99,29 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk pengadaan barang cetak dan penggandaan.   

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, 

SDM dan bahan  

156.496.180 155.385.400 

Keluaran - Jumlah penyediaan 

barang cetakan 
(jenis) 

- Jumlah penyediaan 
penggandaan 

(lembar) 

- 83  Jenis 

 
- 200.068 lmbr 

- 83  jenis 

 
- 200.068 lmbr 

 

f. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.750.000 dan terealisasi 

sebesar Rp. 13.750.000 atau 100 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor di Dinas Tenaga Kerja. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 

bahan  

13.750.000 13.750.000 

Keluaran Jumlah komponen instalisasi 

listrik/penerangan bangunan 
kantor  (jenis) 

9  Jenis 9  jenis 

 

g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 184.628.000 dan terealisasi 

sebesar Rp. 184.264.700 atau 99,80 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 
bahan  

184.628.000 184.264.700 

Keluaran Jumlah penyediaan 
Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor  (jenis) 

14  Jenis 14 jenis 
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h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 19.800.000 dan terealisasi 

sebesar Rp. 19.800.000 atau 100 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 

bahan  

19.800.000 19.800.000 

Keluaran Jumlah penyediaan bahan 

bacaan dan peraturan 
perundang-undangan  

(jenis) 

2  Jenis 2  jenis 

 

 

i. Penyediaan makanan dan minuman 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.116.000 dan terealisasi 

sebesar Rp. 50.116.000 atau 100 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 
bahan  

50.116.000 50.116.000 

Keluaran Jumlah penyediaan 
makanan dan minuman 
rapat dan tamu  (HOK) 

1.660 HOK 1.660 HOK  

 

j. Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 252.500.000 dan terealisasi 

sebesar Rp. 236.488.000 atau 93,66 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 
bahan  

252.500.000 236.488.000 

Keluaran Jumlah pegawai yang 
memenuhi undangan dan 

kunjungan kerja ke luar 
daerah (HOK) 

509 HOK 509 HOK  
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k. Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 22.750.000 dan terealisasi 

sebesar Rp. 22.750.000 atau 100 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 
bahan  

22.750.000 22.750.000 

Keluaran Jumlah pegawai memenuhi 
undangan dan kunjungan 

kerja di wilayah kabupaten 
Bandung (HOK) 

110 HOK 110 HOK  

 

l. Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 49.500.000 dan terealisasi 

sebesar Rp. 49.089.000 atau 99,17 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk penunjang perayaan hari-hari bersejarah / peringatan idul fitri, 

HUT RI, Idul Fitri, Hari Jadi Kabupaten Bandung, dan Korpri. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM 
dan bahan  

49.500.000 49.089.000 

Keluaran Jumlah keikutsertaan 
pegawai dalam peringatan 

hari-hari besar (kali) 

4 kali 4 kali 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 423.184.300 dan terealisasi 

sebesar Rp. 373.818.000 atau 88,33 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk pengadaan kendaraan dinas aparatur. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 
bahan  

423.184.300 373.818.000 

Keluaran - Jumlah kendaraan dinas 

roda dua (unit) 

- Jumlah kendaraan dinas 
roda empat (unit) 

- 5 unit 

 

- 1 unit 

- 5 unit 

 

-  1 unit 
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b. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 284.616.314 dan terealisasi 

sebesar Rp. 280.710.700 atau 96,63 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk pemeliharaan rutin berkala gedung kantor. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 
bahan 

284.616.314 280.710.700 

Keluaran Jumlah Pemeliharaan rutin 
berkala gedung kantor 

(jenis) 

14 jenis 
 

14 jenis 
 

 

 

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 302.600.000 dan terealisasi 

sebesar Rp. 296.266.300 atau 97,91 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk pemeliharaan rutin berkala gedung kantor. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 
bahan 

302.600.000 296.266.300 

Keluaran Jumlah Pemeliharaan 
rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional (jenis) 

12 jenis 
 

12 jenis 
 

 

 

d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 16.500.000 dan terealisasi 

sebesar Rp. 16.500.000 atau 100 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 
bahan 

16.500.000 16.500.000 

Keluaran Jumlah Pemeliharaan rutin 
berkala peralatan gedung 

kantor (jenis) 

7 jenis 
 

7 jenis 
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e. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.500.000 dan terealisasi 

sebesar Rp. 5.500.000 atau 100 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk pemeliharaan rutin berkala gedung kantor. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 
bahan 

5.500.000 5.500.000 

Keluaran Jumlah Pemeliharaan rutin 
berkala mebeleur (jenis) 

9 jenis 
 

9 jenis 
 

 

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 32.000.000 dan terealisasi 

sebesar Rp. 32.000.000 atau 100 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 
bahan 

32.000.000 32.000.000 

Keluaran Jumlah laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD (dokumen) 

9 Dokumen 

 

9 Dokumen 

 
 

 

b. Penyusunan pelaporan prognosis keuangan semesteran 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.500.000 dan terealisasi 

sebesar Rp. 5.500.000 atau 100 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk penyusunan laporan keuangan semesteran Dinas Tenaga 

Kerja Tahun 2014. 
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Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 
bahan 

5.500.000 5.500.000 

Keluaran Jumlah laporan keuangan 

semesteran (dokumen) 

2 Dokumen 

 

2 Dokumen 

 

 

c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.500.000 dan terealisasi 

sebesar Rp. 5.500.000 atau 100 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran Dinas 

Tenaga Kerja Tahun 2014. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 

bahan 

5.500.000 5.500.000 

Keluaran Jumlah laporan prognosis 

realisasi anggaran 
(dokumen) 

2 Dokumen 

 

2 Dokumen 

 
 

 

d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.500.000 dan terealisasi 

sebesar Rp. 5.500.000 atau 100 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk penyusunan laporan keuangan akhir tahun Dinas Tenaga 

Kerja Tahun 2014. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 

bahan 

5.500.000 5.500.000 

Keluaran Jumlah laporan keuangan 

akhir tahun (dokumen) 

1 Dokumen 

 

1 Dokumen 

 

 

4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 

a. Pembangunan Balai Latihan Kerja 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.561.149.304 dan terealisasi 

sebesar Rp. 5.499.062.500 atau 98,88 %. Alokasi dana ini 



 

Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2014  40 

 

digunakan untuk Pembangunan Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Bandung di Kelurahan Manggahang Kecamatan 

Baleendah. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 
bahan 

5.561.149.304 5.499.062.500 

Keluaran - Pekerjaan Cut and Fill 

- Pembuatan Kirmir Pas 

Batu Kali 
- Pembuatan Pagar 

Belakang 
- Pemagaran lahan depan 

- 17.119 m3 

- 4.050 m3 

 
- 1.420 m 

 
- 340 m 

- 17.119 m3 

- 4.050 m3 

 
- 1.420 m 

 
- 340 m 

 

b. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.690.453.000 dan terealisasi 

sebesar Rp. 3.668.776.330 atau 99,41 %. Alokasi dana ini 

digunakan untuk pelaksanaan pelatihan keterampilan bidang 

industri, agribisnis, aneka kejuruan, uji kompetensi dan pelatihan 

start your business bagi pencari kerja. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 
bahan 

3.690.453.000 3.668.776.330 

Keluaran - Jumlah pencari kerja yang 

mendapatkan pelatihan 

(orang) 
- Jumlah pencari kerja yang 

mendapatkan uji 
kompetensi (orang) 

- Jumlah pencari kerja yang 
mendapatkan pelatihan 

start your business 
(orang) 

- 900 orang 

 

 
- 140 orang 

 
 

- 120 orang 
 

 

 

- 900 orang 

 

 
- 140 orang 

 
 

- 120 orang 
 

 

 

 

c. Pelatihan Keterampilan Bagi Petani Tembakau 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 850.000.000 dan terealisasi 

sebesar Rp. 846.446.490 atau 99,58 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi petani / keluarga 

petani tembakau. 
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Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 
bahan 

850.000.000 846.446.490 

Keluaran Jumlah petani / keluarga 

petani tembakau yang 

mendapatkan pelatihan 
(orang) 

240 orang 

 

 
 

240 orang 

 

 
 

 

5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 

a. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 275.000.000 dan terealisasi 

sebesar Rp. 274.475.000 atau 99,81 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk Pelaksanaan Bursa Tenaga Kerja / Job Fair. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 

bahan 

275.000.000 274.475.000 

Keluaran - Jumlah Lowongan Kerja 

yang tersedia (lowongan) 

- 7.000 

lowongan 
 

- 7.000 

lowongan 
 

 

b. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.569.000.000 dan terealisasi 

sebesar Rp. 2.520.962.100 atau 98,13 %. Alokasi dana ini 

digunakan untuk pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan 

dengan LPK dan perusahaan. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM 
dan bahan 

2.569.000.000 2.520.962.100 

Keluaran Jumlah kerjasama 

pendidikan dan pelatihan 

dengan LPK dan 
perusahaan (paket) 

20 paket 

 

 

20 paket 
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c. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.498.397.500 dan terealisasi 

sebesar Rp. 3.492.105.330 atau 99,82 %. Alokasi dana ini 

digunakan untuk pelaksanaan bimbingan teknis tenologi tepat guna, 

sosialisasi penempatan tenaga kerja, bimbingan teknis pengelola 

bursa kerja khusus, penyuluhan dan bimbingan jabatan, bimbingan 

jabatan, informasi pasar kerja dan tenaga kerja sarjana. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 
bahan 

3.498.397.500 3.492.105.330 

Keluaran - Jumlah pencari kerja yang 
mengikuti bimbingan 

teknis teknologi tepat 
guna (orang) 

- Jumlah peserta sosialisasi 

penempatan tenaga kerja 
(orang) 

- Jumlah peserta bimbingan 
teknis pengelola bursa 

kerja khusus (orang) 

- Jumlah peserta temu 
konsultasi pengelola bursa 

kerja khusus (orang) 
- Jumlah peserta 

penyuluhan dan 
bimbingan jabatan 

(orang) 

- Jumlah peserta bimbingan 
jabatan (orang) 

- Jumlah informasi pasar 
kerja (buku) 

- Jumlah peserta tenaga 

kerja sarjana (orang) 

- 300 orang 
 

 
 

- 360 orang 

 
 

- 25 orang 
 

 

- 25 orang 
 

 
- 200 orang 

 
 

 

- 200 orang 
 

- 150 buku 
 

- 62 orang 

 

- 300 orang 
 

 
 

- 360 orang 

 
 

- 25 orang 
 

 

- 25 orang 
 

 
- 200 orang 

 
 

 

- 200 orang 
 

- 150 buku 
 

- 62 orang 

 

 

6. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 

a. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum 

dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 73.612.500 dan terealisasi 

sebesar Rp. 73.612.500 atau 100 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk sosialisasi norma jaminan sosial ketenagakerjaan. 
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Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 
bahan 

73.612.500 73.612.500 

Keluaran Jumlah peserta sosialisasi 

norma jaminan sosial 

ketenagakerjaan (orang) 

100 orang 

 

100 orang 

 

 

b. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang 

Ketenagakerjaan 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.245.090.500 dan terealisasi 

sebesar Rp. 1.238.248.000 atau 99,45 %. Alokasi dana ini 

digunakan untuk pelaksanaan penetapan UMK 2015, LKS Tripartit, 

verifikasi SP/SB, pemilihan pekerja teladan, pengembangan sarana 

hubungan industrial dan syarat kerja, sosialisasi perda 

ketenagakerjaan, peringatan Mayday, sosialisasi Upah Minimum, 

monitoring pencegahan kerawanan hubungan industrial. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 

bahan 

1.245.090.500 1.238.248.000 

Keluaran - Jumlah anggota dewan 

pengupahan (orang) 
- Jumlah anggota LKS 

Tripartit (orang) 
- Jumlah peserta verikasi 

SP/SB (orang) 
- Jumlah peserta pemilihan 

pekerja teladan (orang) 

- Jumlah peserta 
pengembangan sarana 

hubungan industrial dan 
syarat kerja (orang) 

- Jumlah peserta sosialisasi 

perda ketenagakerjaan 
(orang) 

- Jumlah peserta yang 
mengikuti peringatan 

Mayday (orang) 

- Jumlah peserta sosialisasi 
Upah Minimum (orang) 

- Jumlah peserta monitoring 
pencegahan kerawanan 

hubungan industrial 
(orang) 

- 17 Orang 

 
- 15 Orang 

 
- 100 Orang 

 
- 25 Orang 

 

- 60 Orang 
 

 
 

- 80 Orang 

 
 

- 2500 Orang 
 

 

- 150 Orang 
 

- 30 Orang 

- 17 Orang 

 
- 15 Orang 

 
- 100 Orang 

 
- 25 Orang 

 

- 60 Orang 
 

 
 

- 80 Orang 

 
 

- 2500 Orang 
 

 

- 150 Orang 
 

-30 Orang  
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c. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja  

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 749.900.000 dan terealisasi 

sebesar Rp. 749.900.000 atau 100 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk pelaksanaan bimbingan teknis tenologi tepat guna, sosialisasi 

penempatan tenaga kerja, bimbingan teknis pengelola bursa kerja 

khusus, penyuluhan dan bimbingan jabatan, bimbingan jabatan, 

informasi pasar kerja dan tenaga kerja sarjana. 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 

bahan 

749.900.000 749.900.000 

Keluaran - Jumlah peserta sosialisasi 

norma kerja wanita (orang) 
- Jumlah peserta pelatihan 

Operator Pesawar Uap  
(orang) 

- Jumlah peserta pelatihan 

operator pesawat angkat 
angkut (orang) 

- Jumlah Identifikasi Objek 
Pengawasan (perusahaan) 

- Jumlah Pengawasan Norma 
Kerja (perusahaan) 

- Jumlah pengawasan wajib 

lapor (perusahaan) 
- Jumlah peserta cepat tepat 

peraturan perundang -
undangan (orang) 

- Jumlah peserta sosialisasi 

peningkatan reproduksi 
(orang) 

- Jumlah peserta sosialisasi  
peningkatan gizi kerja 

(orang) 

- 120 orang 

 
- 60 orang 

 
 

- 60 orang 

 
 

- 300 
perusahaan 

- 300 
perusahaan 

- 300 

perusahaan 
- 200 orang 

 
 

- 120 orang 

 
 

-120 orang 
 

- 120 orang 

 
- 60 orang 

 
 

- 60 orang 

 
 

- 300 
perusahaan 

- 300 
perusahaan 

- 300 

perusahaan 
- 200 orang 

 
 

- 120 orang 

 
 

-120 orang 
 

 

7. Program Transmigrasi Regional 

a. Monitoring dan Penempatan Transmigran 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 240.000.000 dan terealisasi 

sebesar Rp. 224.341.050 atau 93,48 %. Alokasi dana ini digunakan 

untuk penjajagan dan peninjauan ke daerah penempatan 

transmigrasi dan terselenggaranya penyiapan calon transmigrasi. 

 

 



 

Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2014  45 

 

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Indikator Tolok Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan 
bahan 

240.000.000 224.341.050 

Keluaran - Jumlah daerah penjajagan 

(provinsi) 

- Jumlah peserta 
pembekalan transmigran 

(orang) 
- Jumlah penempatan 

transmigran (orang) 

- 2 prov 

 

- 40 orang 
 

 
- 25 KK 

- 2 prov 

 

- 40 orang 
 

 
- 6 KK 

 

4.2 Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung 

Pada Tahun 2014 kegiatan yang bersumber dana dari luar APBD Kabupaten 

Bandung yang berupa Dana APBN adalah sebesar Rp. 520.520.000,- dan terealisasi 

sebesar Rp. 501.968.000,- atau 96,44%. Anggaran tersebut digunakan untuk 

melaksanakan 1 program yang terdiri dari 1 kegiatan, dengan rincian sebagai 

berikut : 

Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketenegakerjaan 

Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2014 

No Program/kegiatan 
Alokasi Biaya (Rp.) Keluaran/Output 

Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi 

1 Program Penempatan 
dan Perluasan 

Kesempatan Kerja 

520.520.000 501.968.000 96,44    

 Pengembangan dan 

Peningkatan 
Kesempatan Kerja 

      

 Padat Karya 

Infrastruktur 

520.520.000 501.968.000 96,44 - Infrastruktur Pedesaan 

Padat Pekerja Desa 
Cibeureum, Kecamatan 

Kertasari 

- Infrastruktur Pedesaan 
Padat Pekerja Desa 

Nengkelan, Kecamatan 
Ciwidey 

- 88 org 

 
 

 

- 88 org 

- 88 org 

 
 

 

- 88 org 
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BAB V 

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN 

 

5.1 Permasalahan 

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Tahun 2014 pada Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Bandung, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan 

di Bidang Ketenagakerjaan, adapun permasalahan yang dihadapi saat ini adalah : 

1. Tidak tersedianya Balai Latihan Kerja sehingga dalam pelaksanaan pelatihan 

hanya berbasis masyarakat padahal yang dibutuhkan pasar kerja adalah yang 

berbasis kompetensi; 

2. Masih kurangnya sumber daya manusia, baik kualitas maupun kuantitas 

dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja; 

3. Pegawai Dinas Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang / Jasa 

masih sedikit sedangkan jumlah pengadaan barang/jasa banyak. Sesuai 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan 

Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Barang/Jasa; 

4. Kurangnya jumlah Tenaga Pengawas sehingga tidak sebanding dengan jumlah 

perusahaan di Kabupaten Bandung; 

5. Masih banyaknya perusahaan yang belum mengacu pada Undang-undang 

tenaga kerja berikut dengan Peraturan Menteri yang mengatur Hubungan 

Industrial. 

 

5.2 Upaya Pemecahan 

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi maka diambil 

langkah-langkah sebagai berikut, diantaranya : 

1. Pembangunan Balai Latihan Kerja di Kelurahan Manggahang, Kecamatan 

Baleendah; 

2. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan melalui 

fasilitasi/koordinasi intensif dengan BKPP. Untuk peningkatan kualitas SDM yang 

sudah ada dilakukan melalui Diklat Struktural maupun Diklat Fungsional; 

3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pegawai Dinas Tenaga 

Kerja untuk mengikuti Diklat Pengadaan Barang/Jasa yang dilanjutkan dengan 

mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa melalui koordinasi BKPP. 
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4. Menambah jumlah Tenaga Pengawas dengan mengikuti Diklat Pengawas; 

Diadakannya sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang 

Ketenagakerjaan dan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Penegakan 

Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 


