
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. JABATAN : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  KABUPATEN BANGGAI  

 

2. TUGAS : 1.  Mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

berdasarkan kebijakan umum daerah dan ketentuan yang berlaku;  

2. Menyusun konsep sasaran pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai 

dengan program yang telah di tetapkan; 

3. Membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang   di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku; 

4. Mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang   sesuai ketentuan  dan rencana 

kerja; 

5. Melaksanakan perumusan  kebijakan di bidang penempatan dan perluasan kerja, pelatihan dan 

produktivitas, pembinaan hubungan indusrial serta ketransmigrasian sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

6. Melaksanakan  koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan kesekretariatan, Bidang 

Penempatan dan Perluasan Kerja, Pelatihan dan Produktifitas, Pembinaan Hubungan Industrial 

serta Ketransmigrasian sesuai ketentuan yang berlaku; 

7. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang di 

lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai program yang telah 

ditetapkan; 

 



 

 

 

9. Melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah sesuai pencapaian dan target kinerja; dan 

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan  tugas dan 

fungsinya. 

 

 
3. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi 

4. Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. JABATAN : SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGGAI  

2. TUGAS : 1.  Merencanakan Program Operasional  Sekretariat Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan 

rencana strategis dinas dan ketentuan   yang berlaku Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas; 

2. Membagi Tugas kepada Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat berdasarkan rencana kerja untuk 

efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas 

3. Mengatur  pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan Agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

4. Melaksanakan Penyiapan  perumusan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan hasil analisis dan 

ketentuan yang berlaku agar pekerjaan berjalan secara efektif dan efesien; 

5. Melaksanakan Penyiapan penataan, pengembangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana, 

ketatausahaan, kehumasan, protokol,  kerumahtanggaan, urusan kesehatan, keamanan, ketertiban 

lingkungan, urusan utilitas, bangunan gedung serta sarana dan prasarana lingkungan sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban; 

6. Melaksanakan koordinasi perencanaan program/kegiatan, penyusunan administrasi anggaran, 

fasilitasi penganggaran, dan penyusunan laporan kinerja dinas  sesuai dengan sasaran dan 

indikator kinerja sebagai bahan pertanggungjawaban; 

7. Melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan 

keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan, penatausahaan hasil pemeriksaan 

dan perumusan  laporan keuangan dinas  sesuai ketentuan yang berlaku agar pekerjaan berjalan 

tertib dan lancar; 



8. Melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program 

pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi, dokumentasi barang serta layanan 

pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 

kegiatan; 

9. Mengevaluasi  pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian  lingkup Sekretariat berdasarkan capaian 

kinerja dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang; 

10. Menyelia  pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat  sesuai ketentuan  yang 

berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan tertib dan lancar; 

11. Melaporkan  pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas  Tenaga Kerja dan Transmigrasi  sesuai 

pencapaian /target kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya; 

 
3. FUNGSI : 1. Penyiapan perumusan kebijakan tugas administrasi dinas. 

2. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur 

organisasi dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

3. Pengelolaan asset yang menjadi tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlaksanaan tugas administrasi dilingkungan 

Dinas. 

5. Pembinaan teknis fungsi kesekretariatan; dan 

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

 



 

 

 

SASARAN/KINERJA 
PROGRAM 

INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/ 

FORMULASI PERHITUNGAN 

SUMBER 

DATA 

1 Terpenuhinya 
Kebutuhan 

Administrasi 
Perkantoran 

Persentase Pemenuhan 
Kebutuhan Administrasi 

Perkantoran 

Kebutuhan Administrasi Perkantoran adalah Seluruh bahan 
pendukung kegiatan layanan Administrasi perkantoran 

 
% PemenuhanKebutuhanAdministrasiPerkantoran = 

Ʃ KebutuhanAdministrasiPerkantorantersedia 
ƩAdministrasiPerkantoran yang dibutuhkan 

 

 

DPA, RKBU 
dan PO 

2 Tersediannya 

Sarana dan Prasana 
Aparatur  yang 

Layak Fungsi 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur Yang Layak 
Fungsi 

Sarana Prasarana Layak Fungsi adalah Jumlah sarana prasarana 

pendukung 
Kegiatan Layanan Administrasi perkantoran yang layak fungsi 

 
SaranaPrasaranaLayakFungsi = 
Ʃ Saranaprasaranakantor yang layakfungsi 

 

Dokumen  

RKBU 

3 Tersusunnya 
Laporan Kinerja dan 
Keuangan Tepat  

Waktu 
 

Tingkat Ketepatan Waktu 
Penyusunan Kinerja dan 
Keuangan 

Laporan Kinerja dan Keuangan yg tepat waktu adalah Laporan 
Kinerja dan Keuangan yg disusun sesuai ketentuan (TW = Tepat 
Waktu)  

 
Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan =  

Ʃ Laporankinerja dan keuangantepatwaktu 
Ʃ Laporankinerja dan keuangan 

 

Dokumen 
Keuangan 

  
  
  

 

X  100% 

X  100% 



 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian  

 

2. Tugas : a.  Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program 

operasional sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan Tugas 

  b.  Memberi petunjuk  kepada bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan 

ketentuan dan rencana kerja agar pelaksanaan tugas berjalan dengan Lancar; 

  c. Mendistribusikan tugas  kepada bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan; 

  d. Melaksanakan  penyiapan bahan perumusan  kebijakan administrasi umum dan 

kepegawaian sesuai hasil analisis data dan ketentuan    yang berlaku sebagai bahan 

pertanggungjawaban; 

  e. Melaksanakan pelayanan  kehumasan, keprotokoleran, rapat-rapat dinas, pengurusan 

rumah tangga, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban 

  f.  Melaksanakan  penerimaan, pendistribusian dan pengiriman         surat-surat, naskah 

dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan berdasarkan ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

  g. Melaksanakan  penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi 

kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, taspen, BPJS, pembinaan disiplin,  

pemberian penghargaan, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan 

pegawai sesuai ketentuan yang berlaku agar pekerjaan berjalan tertib dan Lancar; 

  h. Membimbing  pengelolaan organisasi, kepegawaian dan tatalaksana dinas, yang meliputi 

penyiapan bahan, koordinasi/fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis 

Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (EVJAB), Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), dan 

Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Indeks Kepuasan Masyarakat 



(IKM) serta Sistem Pengendalian Internal dinas, berdasarkan pedoman dan ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

  i. Melaksanakan  pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan 

administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

  j. Membimbing   pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku  agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

  k. Membuat laporan  pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai 

ketentuan yang berlaku guna pencapaian/target kinerja; 

  l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

3. Fungsi : - 

 

 

SASARAN/KINERJA 

KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN 

SUMBER 

DATA 

1 Terfasilitasinya ASN yang 

Purna Tugas 

Persentase Usulan Purna 

Tugas yang diajukan Tepat 

waktu 

Usulan Purna tugas merupakan usulan pegawai yang akan purna 

tugas serta tindak lanjut penyelesaian berkas purnatugas 

 
% Usulanpurnatugas yang diajukantepatwaktu =  
Ʃ UsulanPegawaipurnatugasygtepatwaktu 
Ʃ PegawaiPurnaTugas 

 

Berkas 
Kepegawaian 

 

2 Terlaksananya Pendidikan 

dan Pelatihan Formal  

Jumlah Aparatur yang 

mengikuti Diklat Formal 

Aparatur yang mengikuti Diklat Formal adalah aparatur yang 

menduduki jabatan struktural yang memenuhi syarat mengikuti 

diklat 

 
ƩAparatur yang mengikutiDiklat Formal 

 

Berkas 

Kepegawaian 
 

 

X  100% 



 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : Pengelola Kepegawaian 

 

2. TUGAS : a. Mempelajari pedoman dan petunjuk Pengelolahan Bahan dan Data sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahuai macam, metode dan teknik dalam 

mengolah data;  

  b. Menyiapkan Bahan Penyusunan ANJAB, EVJAB, SKJ sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik 

  c. Pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi/fasilitasi penyusunan Analisis 

Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (EVJAB), ) dan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan administrasi umum, aset dan kepegawaian, sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan data 

yang tersedia 

  d. Mengumpulkan dan memeriksa bahan dan data Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), dan 

Standar Operasional Prosedur (SOP), sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan data yang tersedia; 

  e. Menganalisis bahan dan data Standar Pelayanan (SP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran 

informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk 

  f.  Menyusun rekapitulasi data berdasarkan jenisnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data yang akan di olah; 

  g. Mencatat perkembangan dan permasalahan data secara periodic sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya; 

  h. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses 

lebih lanjut; 

  i. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sesuai hasil kerja untuk 

peningkatan kinerja; 



  j.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis 

maupun lisan sesuai Tugas dan Fungsinya Masing – Masing Bidang. 

 

3. FUNGSI :    

 

 

 

SASARAN/KINERJA 

KEGIATAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

1 Tersedianya Data 

Pembinaan dan 

Pemantauan Kerja 

Aparatur yang diolah 

Jumlah Data 

Kepegawaian 

ASN Sesuai 

Anjab, Evjab, 

SOP dan SKJ 

yang diolah 

Analisis Jabatan merupakan serangkaian proses yang dilakukan 

untuk memperoleh hasil berupa informasi jabatan. 

 

Evaluasi Jabatan merupakan proses yang sistematis untuk 

menilai setiap jabatan yang dalam struktur organisasi 

 

SOP merupakan dokumen yang berkaitan dengan prosedur 

yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan 

 

SKJ merupakan dokumen yang berkaitan dengan Standar 

Kompetensi Jabatan 
- Ʃ Bezzeting (JumlahPersediaanPegawai) yang dianalisa 

- Ʃ DUK (Daftar UrutKepangkatan)  

- Ʃ Rekapitulasi Daftar Hadir ASN  

- Ʃ Data Kepegawaian ASN SesuaiAnjab, Evjab, SOP dan SKJ 
 

Dokumen Anjab, 

Evjab,  SOP dan 

SKJ 

   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : Pengolah Data (Kepegawaian) 

2. TUGAS : a.  Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan secara seksama agar 

terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaanya  

  b.  Menerima dan mengumpulkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan 

pangkat,gaji  berkala, pensiun,kartu pegawai, taspen, BPJS, dan lain yang berkaitan dengan 

data data kepagawaian berdasarkan prosedur yang ditentukan untuk tindakan selanjutnya 

  c. Mengelompokkan Bahan/ Data Umum dan Kepegawaian sesuai standar dan ketentuan yang 

berlaku  untuk memudahkan perolehan data yang dibutuhkan 

  d. Mendiskusikan Konsep Kenaikan Pangkat , KA, SKP, pensiun, Berkala, Kesra Humas 

(Jaminan Sosial) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai bahan Perbaikan 

Penyusunan Konsep; 

  e. Menerima dan meneliti kebenaran Bahan dan Data Umum dan Kepegawaian sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan yang akan diprioritaskan; 

  f.  Mengolah dan manyajikan Bahan dan Data Umum dan Kepegawaian sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku sesuai jenis penyelenggaraan dan permasalahan yang akan 

ditindak lanjuti; 

  g. Menyiapkan bahan dan data pelayanan kehumasan, keprotokoleransesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan koordinasi perencanaan dan pembinaan; 

  h. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan 

kinerja sebagai akuntabilitas 

  i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis 

maupun lisan sesuai Tugas dan Fungsinya Masing – Masing Bidang 

 

3. FUNGSI : - 

 



 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN  :  Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

2. TUGAS : a. Menerima dan memeriksa bahan dan data program dan anggaran RKA, RKT, RENSTRA, 

RENJA, IKU, RPJMD, & Tapkin sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka 

penyusunan perencanaan; 

   b. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data penyusunan Rencana Program 

yaituRKA, RKT, RENSTRA, RENJALKPJ dan LPPD, sesuai spesifikasi dan prosedur untuk 

memudahkan apabila diperlukan; 

   c. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan 

penyusunan RKA, RKT, RENSTRA, RENJALKPJ dan LPPD sesuai prosedur dalam rangka 

penyusunan rencana program; 

   d. Menyusun konsep penyusunan RKA, RKT, RENSTRA, RENJALKPJ dan LPPD sesuai 

dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan; 

   e. Mendiskusikan konsep RKA, RKT, RENSTRA, RENJALKPJ dan LPPD dengan Kasubag 

Perencanaan program, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

agar Pekerjaan mencapai maksimal; 

   f. Finalisasi proses penyusunan RKA, RKT, RENSTRA, RENJALKPJ dan LPPD sesuai 

prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan untuk tercapainya sasaran; 

   g. Menyusun Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai 

bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; 

   h. Melaksananakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun 

tertulis sesuai Tugas dan Fungsinya Masing – Masing Bidang 

3. FUNGSI  : - 

 

 

 

 



 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN  :  Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

2. TUGAS : a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan program operasionalsekretariat. 

   b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan dan rencana 

kerja. 

   c. mendistribusikan  tugas kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan tugas dan fungsi. 

   d. melaksanakanpenyiapanbahanperumusankebijakanperencanaandanevaluasisesuaihasilanalisis data danketentuan 

yang berlaku. 

   e. melaksanakan penyiapan bahan, kompilasi dan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan meliputi 

penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan perjanjian 

kinerja dinas  sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

   f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja anggaran dan rencana kerja perubahan 

anggaran dinas  sesuai dengan ketentuan dan indikator kinerja. 

   g. melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP), Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(LPPD) dinas, berdasarkan ketentuanyang berlaku. 

   h. melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan evaluasi, dan pengendalian 

penyelenggaraanurusanpemerintahandankebijakanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

   i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan 

danevaluasisesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

   j. membimbing pelaksanaan tugas bawahanpada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

   k. membuat laporan  pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan evaluasi sesuaipencapaian/target kinerja. 

   l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 

 

3. FUNGSI  : - 



 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. Jabatan : Bendahara 

2. Tugas : a. Menerima Dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan dari bidang – bidang untuk diproses sesuai dengan prosedur yang ada 
agar kegiatan berjalan dengan baik 

  b. Menyiapkan dokumen pertanggungjawaban untuk pengajuan SPP dan menandatangani kelengkapan Dokumen SPP 

belanja yang dibuat oleh pembantu bendahara sesuai dengan prosedur yang ada untuk kelancaran pencairan. 

  c. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk diverifikasi oleh Pejabat Penata usahaan 

Keuangan dan ditanda tangani oleh kepala SKPD;; 

  d. Melakukan Pengeluaran/Pembayaran Atas tagihan – tagihan dan kegiatan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran  

pelaksanaan tugas; 

      e. Membuat Pembukuan setiap bulannya berdasarkan SP2D yang terbit Untuk mempermudah kegiatan 

  f. Menyusun Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung 

jawaban; 
  g. Melaksananakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai Tugas dan Fungsinya 

Masing – Masing Bidang; 

3. Fungsi : - 

SASARAN/KINERJA 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

1 Terlaksananya Transaksi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

 

Jumlah Transaksi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Transaksi Keuangan adalah Proses 

pencatatan, penerimaan dan 

pengeluaran 

sesuai Dokumen Perencanaan dan 

Anggaran (DPA)PD. 

- ƩJenis Tansaksi/Belanja yang 
ditandatangani 

- ƩDokumen SPP yang diproses 
- Ʃ  Rekapitulasi Dokumen SP2D 

- Ʃ Rekapitulasi penerimaan dan  

Laporan Realisasi 
Keuangan 



 



 
 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN  :  Pengelola Sarana dan Prasarana  Kantor (Bendahara Barang) 

2. TUGAS : a.  Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan secara seksama agar terhindar 

dari kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaanya. 

   b.  Membantu menyiapkan dukumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik 

Daerah, Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik 

Daerah lainya yang sah, Menyiapkan dukumen  pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindatanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau pembangunan yang tidak 

memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan, 

Menyiapkan dukumen  penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan 

yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaran tugas dan fungsi pengguna barang 

dan sedang tidak dimanfaatkan, Menyiapkan dukumen pengajuan usulan pemusnahan dan 

penghapusan barang milik daerah serta Menyiapkan surat Permintaan Barang (SPB) 

berdasarkan nota permintaan barang sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas. 

   c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah, membuat kartu inventaris 

ruangan (KIR), Memberi Label Barang Milik Daerah dan Melakukan Stock Opname barang 

persediaan sesuai ketentuan yang berlaku. 

d. Membantu mengamankan barang Milik Daerah yang berada pada pengguna barang, 

Menyimpan dokumen antara lain fotocopy/salinan dukumen pemilikan barang milik daerah 

dan asli/foto copy/salinan dokumen penatausahaan guna efektifitas pemanfaatannya. 



 
 

e. Mengajukan surat permintaan Barang (SPB), Menyerahkan Barang berdasarkan surat 

perintah penyaluran barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang 

sesuai ketentuan untuk memudahkan pelaksanaan tugas. 

f. Mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan pengguna barang atas 

perubahan kondisi fisik barang Milik Daerah berdasarkan pengecekan fisik barang sesuai 

ketentuan untuk memudahkan pelaksanaan tugas. 

g. Melakukan Rekonsiliasi/Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan barang pengguna 

barang dan laporan barang milik daerah sesuai ketentuan untuk memudahkan pelaksanaan 

tugas. 

h. Penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan, dan Membuat laporan mutasi barang 

setiap bulan yang disampaikan kepada pengelola barang melalui pengguna barang setelah 

diteliti oleh pejabat penatausahaan barang pengguna sesuai ketentuan untuk memudahkan 

pelaksanaan tugas. 

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan 

evaluasi dan pertanggungjawaban. 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun 

lisan sesuai Tugas dan Fungsinya Masing – Masing Bidang. 

 

3. FUNGSI : - 

 

 

 

 



 
 

   



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : Pengelola Data Laporan Keuangan 

2. TUGAS : a.  Mempelajari tugas dan petunjuk kerja SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS 

serta penghasilan lainnya yang diberikan atasan secara seksama agar terhindar dari kesalahan dan 

kekeliruan dalam pelaksanaanya. 

b. Melakukan inputing SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan 

lainya  sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian 

c. Melakukan perbaikan terhadap inputing SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS 

serta penghasilan lainya penatausahaan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku, agar memudahkan pendistribusian 

d. Melakukan penelitian terhadap uraian kegiatan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan 

PNS serta penghasilan lainya sebelum di input pada aplikasi yang tersedia, sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku, untuk kelancaran tugas 

e. Menyimpan dan Mendokumentasikan serta menjaga dukumen kegiatan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, 

SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainya yang terkait dengan penatausahaan 

keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi 

f. Melaporkan hasil seluruh kegiatan penginputan kegiatan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan 

tunjangan PNS serta penghasilan lainya Penatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

sebagai pertanggung jawaban 

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai Tugas 

dan Fungsinya Masing – Masing Bidang. 

 

3. FUNGSI : - 

 

 



 

  

 



 
 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN  :  Kepala  Sub  Bagian Keuangan  dan Aset 

 

2.  TUGAS :  a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset  berdasarkan program          

operasional secretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan ketentuan 

dan rencana kerja agar kegiatan berjalan lancer dan tertib. 

c. mendistribusikan  tugas kepada bawahan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan tugas 

dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan. 

d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis keuangan dan aset sesuai 

hasil analisis data dan ketentuan  yang berlaku sebagai bahan pertanggung jawaban. 

e. melaksanakan Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan/perubahan 

pelaksanaan anggaran (DPA/DPPA) berdasarkan pagu yang di tetapkan agar pekerjaan berjalan tertib 

dan Lancar. 

f. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pembukuan keuangan 

anggaran belanja langsung dan tidak langsung  serta evaluasi dan penyusunan laporan 

keuangan berdasarkan pedoman dan realisasi pengelolaan keuangan daerah; 

g. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pencatatan 

perlengkapan/aset berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pekerjaan berjalan tertib dan 

lancer. 



 
 

h. melaksanakan pemeliharaan peralatan/perlengkapan, lingkungan dan gedung kantor, 

kendaraan dinas serta aset lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelncaran 

pelaksanaan tugas.  

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan 

administrasi keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelncaran 

pelaksanaan tugas. 

j. membimbing  pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku agar pekerjaan berjalan tertib dan lancer. 

k. membuat laporan  pelaksanaan tugas Sub Bagian sesuai pencapaian/target  kinerja, dan  

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya.  

 

3. FUNGSI : - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. JABATAN : KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS  DINAS TENAGA KERJA DAN 

TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGGAI 

 
2. TUGAS : penyiapan perumusan  kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan serta pelaksanaan administasi tugas pelatihan dan pemagangan, standarisasi  

dan sertifikasi kompentensi, serta pengembangan produktivitas tenaga kerja berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 
3. FUNGSI : 1. penyiapan perumusan  kebijakan  pelatihan dan produktifitas. 

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan pelatihan dan produktifitas 

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelatihan dan produktifitas 

4. pelaksanaan administrasi bidang pelatihan dan produktifitas, dan 

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

 



 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. JABATAN : KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN  

 

2. TUGAS : penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas Pelatihan dan Pemagangan 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

 
3. FUNGSI : 1. merencanakan kegiatan Seksi Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja berdasarkan 

program operasional bidang. 

2. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja sesuai 

dengan ketentuan dan rencana kerja 

3. mendistribusikan  tugas kepada bawahan Seksi Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja 

berdasarkan tugas dan fungsi 

4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelatihan dan pemagangan tenaga 

kerja sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku. 

5. melaksanakan pelatihan keterampilan dan bimbingan terhadap pemagangan dalam negeri, 

luar negeri dan pencari kerja sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

 



 

6. melaksanakan sosialisasi program standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

7. melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam rangka pelaksanaan 

program latihan kerja sesuai ketentuan yang berlaku. 

8. melaksanakan koordinasi dan konsultasi instruktur Lembaga Latihan Kerja (LLK), Balai Latihan 

Kerja (BLK) dan Lembaga Latihan Kerja Swasta (LLKS) yang berkaitan dengan pelaksanaan 

tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai ketentuan yang berlaku. 

9. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelatihan dan 

pemagangan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

10 membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja 

sesuai dengan ketentuan kinerja yang   di tetapkan. 

11 membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja sesuai 

pencapaian/target kinerja; dan 

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 

 

 

 

 

 

 



 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. JABATAN : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  

 

2. TUGAS : penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pengembangan produktifitas tenaga 

kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

 

3. FUNGSI : 1. merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja berdasarkan program 

operasional bidang. 

2. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja sesuai  

ketentuan  dan rencana kerja 

3. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja 

berdasarkan tugas  dan fungsi 

4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan produktifitas tenaga 

kerja sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku. 

5. melaksanakan bimbingan terhadap pelaksanaan permagangan dalam negeri maupun luar 

negeri sesuai ketentuan yang berlaku. 

6. melaksanakan pengembangan keterampilan terhadap pencari kerja sesuai ketentuan yang 

berlaku. 



7. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan 

registrasi perumahan dan pemukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

8. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengembangan produktifitas tenaga Kerja 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

9 membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan dan Pengembangan Produktifitas Tenaga 

Kerja sesuai  pencapaian/target kinerja. 

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan   sesuai tugas dan fungsinya; 

dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. JABATAN : KEPALA SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI 

 

2. TUGAS : penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas standarisasi dan sertifikasi berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku 

 
3. FUNGSI : 1. merencanakan kegiatan Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi berdasarkan program operasional 

bidang. 

2. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan 

ketentuan dan rencana kerja 

3. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi berdasarkan 

tugas dan fungsi 

4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan standarisasi dan sertifikasi kompetensi sesuai  

hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku. 

5. melaksanakan penyiapkan bahan penyusunan standar kualifikasi ketrampilan/kompetensi, standar latihan 

kerja, materi uji ketrampilan/kompetensi pelaksanaan uji ketrampilan/kompetensi tenaga kerja, 

penandatanganan sertifikat  dan  penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan sertifikasi dan akreditasi 

kelembagaan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 



 

 

6. melaksanakan inventarisir data standar kualifikasi ketrampilan/pelatihan kerja, materi uji 

ketrampilan/kompetensi dan sertifikat ketrampilan/kompetensi nasional yang telah ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 

7. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan sertifikasi dan akreditasi kelembagaan 

pelatihan sesuai dengan ketentuan  yang berlaku. 

7. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengawasan keselamatan 

dan kesehatan kerja sesuai dengan   ketentuan yang berlaku. 

8. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai 

dengan ketentuan  yang berlaku. 

9. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai 

pencapaian/target kinerja. 

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan fungsinya. 

 

 

 

 

 

 

 



 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN  :  Pengolah Data (Pelatihan dan Pemagangan) 

 

2. TUGAS : Melakukan kegiatan pengumpulan,pendokumentasian/penginputan dan pengolahan di 

bidang Pelatihan dan pemagangan untuk disajikan kepada pimpinan 

 

3. FUNGSI  : a. Mengumpulkan bahan pelatihan produktivitas sesuai prosedur yang ada untuk 

memperlancar kegiatan. 

   b. Mengolah bahan Pelatihan sesuai materi yang akan dibawakan agar pelaksanaan 

pelatihan berjalan lancar. 

   c. Mendokumentasikan semua data/ bahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku agar apabila sewaktu – waktu diperlukan lagi mudah di cari. 

   d. Menyusun Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 

sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. 

   e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis 

maupun lisan sesuai Tugas dan Fungsinya Masing – Masing Bidang. 

 

 

 

 



 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN  :  Pengolah Data (Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja) 

2. TUGAS : a. Mengumpulkan bahan Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja sesuai prosedur 

yang ada untuk memperlancar kegiatan. 

   b. Mengolah bahan Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja  sesuai materi yang akan 

dibawakan agar pelaksanaan pelatihan berjalan lancar. 

   c. Mendokumentasikan semua data/ bahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku agar apabila sewaktu – waktu diperlukan lagi mudah di cari. 

   d. Menyusun Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 

sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. 

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis 

maupun lisan sesuai Tugas dan Fungsinya Masing – Masing Bidang. 

3.  FUNGSI  : - 

  



 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN  :  Pengolah Data (Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi) 

 

2. TUGAS : Melakukan kegiatan pengumpulan, pendokumentasian/penginputan dan pengolahan di bidang 

Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi untuk disajikan kepada pimpinan 

 

3.  FUNGSI  : a. Mengumpulkan Data Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi sesuai prosedur yang ada untuk 

memperlancar kegiatan. 

   b. Mengolah bahan Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi sesuai Prosedur yang sudah ditentukan  

agar pelaksanaan Kegiatan berjalan lancar. 

   c. Menginput data calon peserta Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi sesuai peraturan yang sudah 

ditentukan agar data tersusun rapi. 

   d. Mendokumentasikan semua data/ bahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

apabila sewaktu – waktu diperlukan lagi mudah di cari. 

   e. Menyusun Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan 

evaluasi dan pertanggungjawaban. 

   f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan 

sesuai Tugas dan Fungsinya Masing – Masing Bidang 

 

 

 

      



 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

 
1. JABATAN : KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN 

TRANSMIGRASI           KABUPATEN BANGGAI  

 

2. TUGAS : Penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

serta pelaksanaan administrasi tugas informasi pasar dan penempatan tenaga kerja, pembinaan tenaga kerja 

mandiri serta teknologi tepat guna dan padat karya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

 
3. FUNGSI : 1. Penyiapan perumusan kebijakan penempatan dan perluasan kerja. 

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan penempatan dan perluasan kerja 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penempatan dan perluasan kerja 

4. Pelaksanaan administrasi bidang penempatan dan perluasan kerja, dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

 

 



 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. JABATAN : KEPALA SEKSI INFORMASI PASAR KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DINAS TENAGA 

KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGGAI  

 

2. TUGAS : 1. Merencanakan kegiatan Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja  berdasarkan 

operasional bidang. 

2. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja sesuai 

ketentuan  yang berlaku 

3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja  

berdasarkan tugas dan fungsi 

4. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan penempatan dan perluasan kesempatan kerja, 

mengumpulkan data lowongan kerja lokal, AKAD, pencari kerja sesuai hasil analsis data dan ketentuan 

yang berlaku. 

5. Melaksanakan pelayanan pendaftaran dan penerbitan kartu AK1, AK2, AK3, AK4 dan AK5 dan 

pendataan dan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK) melalui Bursa Pasar kerja secara On Line 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

6. Melaksanakan fasilitasi penerimaan dan pendaftaran serta menyeleksi tenaga kerja sesuai permintaan 

pihak perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. 

7. Melaksanakan penyiapan  konsep rekomendasi dan melakukan pendataan tenaga kerja Antar Kerja 

Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Lokal (AKAL) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sesuai 

ketentuan yang berlaku. 



8. Melaksanakan pembinaan, penelitian dan pendataan perizinan tenaga kerja asing yang dipekerjakan 

pada perusahaan dan menyeleksi serta mengatur pelaksanaan tenaga kerja yang akan dikirim ke luar 

negeri sesuai ketentuan yang berlaku. 

9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penempatan dan 

perluasan kesempatan kerja sesuai ketentuan yang berlaku. 

10 Membimbing  pelaksanaan tugas bawahan Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

11 Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja 

sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

12 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan fungsinya. 

 
3. FUNGSI : - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. JABATAN : KEPALA SEKSI PEMBINAAN TENAGA KERJA MANDIRI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

KABUPATEN BANGGAI  

 

2. TUGAS : 1. Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri dan Tenaga Kerja Sektor Informal 

berdasarkan operasional bidang. 

2. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pembinaan   Tenaga Kerja  Mandiri dan Tenaga Kerja Sektor 

Informal sesuai ketentuan  yang berlaku 

3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri dan Tenaga Kerja 

Sektor Informal berdasarkan tugas dan fungsi 

4. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan tenaga kerja  mandiri dan tenaga kerja sektor 

informal sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku. 

5. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap pemandu wirausaha dan tenaga kerja 

mandiri/tenaga kerja sektor informal sesuai ketentuan yang berlaku. 

6. Melaksanakan kegiatan pembinaan tenaga kerja mandiri sesuai ketentuan yang berlaku. 

7. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan evaluasi tenaga kerja mandiri dan tenaga kerja sektor informal 

sesuai ketentuan            yang berlaku; 

8 Melaksanakan, mengarahkan dan pembinaan teknis terhadap pelaku tenaga kerja mandiri dan tenaga 

kerja sektor informal sesuai ketentuan yang berlaku. 

9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan  tenaga kerja 

mandiri dan tenaga kerja sektor informal sesuai ketentuan yang berlaku. 



10 Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri dan Tenaga Kerja 

Sektor Informal sesuai ketentuan    yang berlaku. 

11 Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri dan Tenaga Kerja Sektor 

Informal  sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

12 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 

 
3. FUNGSI :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. JABATAN : KEPALA SEKSI TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PADAT KARYA DINAS TENAGA KERJA DAN 

TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGGAI  

 

2. TUGAS : 1. Merencanakan kegiatan Seksi Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya berdasarkan operasional bidang. 

2. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya sesuai ketentuan  

yang berlaku 

3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya berdasarkan 

tugas dan fungsi 

4. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya sesuai 

hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku. 

5. Melaksanakan pembinaan pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana terkait pengembangan 

Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya sesuai ketentuan yang berlaku.. 

6. Melaksanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pengembangan Teknologi Tepat Guna dan 

Padat Karya sesuai ketentuan yang berlaku. 

7. membuat rencana kerja terhadap persiapan dan pelaksanaan kegiatan Teknologi Tepat Guna dan 

Padat Karya. 

8 Melaksanakan program kegiatan yang berkaitan dengan Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya. 

9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan Teknologi 

Tepat Guna dan Padat Karya sesuai ketentuan yang berlaku. 

10 Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya  sesuai 

ketentuan yang berlaku. 



11 Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya sesuai 

pencapaian/target kinerja; dan 

12 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 

 
3. FUNGSI :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. JABATAN : PENGADMINISTRASI UMUM ( PEMBINAAN TENAGA KERJA MANDIRI ). 

 

2. TUGAS : 1. Menerima dan Menyortir tenaga kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

2. Mencatat/mendata tenagaga kerja yang akan mengikuti pelatihan tenaga kerja mandiri,sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku,agar memudahkan pengendalian. 

3. Mengelompokkan Peserta Pembinaan Tenaga Kerja berdasarkan jadwal pelaksanaan pelatihan,sesuai 

dengan prosedor dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan kegiatan pelatihan. 

4. Mendokumentasikan hasil kegiatan pembinaaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku,agar tertib pelaksanaan. 

5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggungjawaban.. 

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 

 
3. FUNGSI :  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. JABATAN : PENGOLA DATA ( TTG DAN PADAT KARYA ) 

 

2. TUGAS : 1. Mengumpulkan data kegiatan/pelatihan teknologi tepat guna dan padat karya sesuai [prosedur yang ada 

untuk memperlancar kegiatan. 

2. Mengolah data kegiata teknologi tepat guna dan padat karya sesuai Prosedur yang ada agar 

pelaksanaan kegiatan berjalan lancar 

3. Menginput data teknologi tepat guna dan padat karya sesuai peraturan yang sudah ditentukan agar data 

tersusun rapi. 

4. Mendokumentasikan semua data/bahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

apabila sewaktu-waktu diperlukan lagi mudah dicari. 

5. Menyusun Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagi bahan 

evaluasi dan pertanggung jawaban. 

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai 

Tugas dan Fungsinya masing-masing bidang. 

 
3. FUNGSI :  

 

 

 

 

 



 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. JABATAN : Analis Penempatan Tenaga Kerja 

 

TUGAS : 1.  Mengumpulkan data Pencari Kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penempatan 

Tenaga Kerja dan perluasan kerja 

   2.  Mengklasifikasikan data Penempatan dan perluasan kerja untuk memperlancar pelaksanaan tugas 

3. Menelaah Data Penempatan dan perluasan kerja Sesuai Peraturan yang berlaku dalam rangka 

menyelesaikan pekerjaan 

4.  Menyimpulkan dan menyusun data dibidang Penempatan dan Perluasan kerja sesuai prosedur yang 

berlaku agar kegiatan berjalan lancar. 

5  Menyusun Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi 

dan pertanggungjawaban 

6.  Melaksananakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai 

Tugas dan  Fungsinya Masing – Masing Bidang 

 
3.  FUNGSI :  

 

. 

 

 

 

 



 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN : Pengolah Data (Informasi Pasar Kerja) 

 

2. TUGAS : -  Mengumpulkan data Pencari kerja sesuai prosedur yang ada untuk memperlancar kegiatan  

- Mengolah data Pencari kerja yang sudah terkumpul agar mencapai hasil sesuai dengan prosedur untuk 

memperlancar pembuatan Data 

- Menginput data Pencari kerja sesuai peraturan yang sudah ditentukan agar data tersusun rapi 

- Mendokumentasikan semua bahan/data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar apabila 

sewaktu – waktu diperlukan lagi mudah di cari 

- Menyusun Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi 

dan pertanggungjawaban 

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai 

Tugas dan Fungsinya Masing – Masing Bidang 

 

 

3. FUNGSI : - 

 

 

 

 

 

 



 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

 
1. JABATAN : KEPALA BIDANG BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

KABUPATEN BANGGAI  

 

2. TUGAS : a.  Merencanakan  Operasional   Bidang Pembinaan Bidang hubungan industrial berdasarkan rencana 

strategis dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. Membagi tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Bidang hubungan industrial berdasarkan  rencana kerja 

untuk mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan; 

c. Mengatur pelaksanaan tugas  Kepala Seksi di Bidang Bidang hubungan industrial sesuai tanggung jawab 

yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. Melaksanakan penyiapan  perumusan kebijakan bidang hubungan industrial sesuai hasil analisis data dan 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban; 

e. Melaksanakan verifikasi dokumen  dan melaksanakan pelayanan pendaftaran perjanjian kerja serta melaksanakan 

koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan bersama dengan ruang lingkup operasi daerah 

kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban; 

f. Melaksanakan  koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan dan pelaksanaan fasilitas 

pembuatan dan pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan dan koordinasi pelaksanaan mediasi 

terhadap potensi dan mediasi perselisihan         di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. Melaksanakan  pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten dan memfasilitasi pelaksanaan sidang/rapat 

penetapan upah minimum kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku agar pekerjaan berjalan tertib dan Lancar; 



h. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tentang Bidang hubungan industrial kelembagaan dan syarat-syarat kerja, 

pengupahan dan jamsostek dan penyelesaian perselisihan bidang hubungan industrial sesuai ketentuan     yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

i. Mengevaluasi  pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Bidang hubungan industrial 

berdasarkan capaian kinerja agar tugas berjalan dengan lancer; 

j. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi  di Bidang Bidang hubungan industrial sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Industrial sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggung jawaban 

kepada pimpinan; dan 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan   sesuai tugas dan fungsinya 

 
 

a. FUNGSI : a.  Penyiapan perumusan  kebijakan  hubungan industrial; 

b. Penyiapan  pelaksanaan kebijakan  hubungan industrial; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hubungan industrial; 

d. Pelaksanaan administrasi bidang   hubungan industrial;  dan  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

 

 

 

 

 



 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. JABATAN : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SYARAT-SYARAT KERJA  DINAS TENAGA KERJA DAN 

TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGGAI  

 

2. FUNGSI : a. Merencanakan Seksi Kelembagaan dan Syarat-syarat Kerja berdasarkan program operasional bidang 

sebagai; 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Kelembagaan dan Syarat -  syarat Kerja sesuai ketentuan dan 

rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar; 

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Kelembagaan dan Syarat-Syarat Kerja berdasarkan 

tugas; 

d. Melaksanakan penyiapan  bahan membentuk kelembagaan diperusahaan melalui PK, PP, PKB dan 

lembaga kerja sama Bipartit sesuai ketentuan yang berlaku; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kelembagaan dan syarat–syarat kerja sesuai hasil 

analisis data dan ketentuan    yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

f. Melaksanakan pembinaan penyusunan konsep pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit; 

melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kelembagaan, organisasi perusahaan, dan serikat pekerja/buruh 

serta  melaksanakan penyusun penyiapan sumber daya manusia guna pembuatan peraturan-peraturan  

perusahaan dan perjanjian kerja bersama sesuai ketentuan yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan 

dengan lancar; 

g. Melaksanakan ketetapan penyusunan  konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama sesuai ketentuan 

yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 



h. Melaksanakan pembinaan , verifikasi, pendaftaran dan pencatatan terhadap LKS Bipartit dan serikat 

pekerja/buruh sesuai ketentuan yang berlaku  agar kegiatan terlaksana dengan baik;  

i. Melaksanakan  evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan syarat-syarat kerja 

sesuai bahan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar; 

j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Kelembagaan dan Syarat-syarat Kerja sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; 

k. Membuat laporan  pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan dan  Syarat-syarat Kerja sesuai  

pencapaian/target  kinerja; dan  ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan fungsinya. 

 

 

3. FUNGSI :   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. JABATAN : KEPALA SEKSI PENGUPAHAN DAN JAMSOSTEK DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

KABUPATEN BANGGAI  

 

2. TUGAS : a. Merencanakan kegiatan Seksi Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja berdasarkan program  

operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengupahan dan Jamsostek sesuai ketentuan  dan rencana 

kerja agar terlaksana dengan baik dan benar; 

c. Mendistribusikan Tugas kepada bawahan Seksi Pengupahan dan  Jamsostek berdasarkan tugas dan 

fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas; 

d. Melaksanakan penyiapan  bahan perumusan kebijakan pengupahan dan jamsostek sesuai  hasil analisis 

data dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

e. Melaksanakan  penyiapan  sumber daya manusia yang memahami Ketentuan pengupahan dan jaminan 

sosial tenaga kerja  sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar; 

f. Melaksanakan  penyiapan perumusan  bahan penetapan upah minimum Kabupaten/Kota dan sektor 

sesuai ketentuan yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan efektif; 

g. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pengupahan dan jamsostek sesuai ketentuan yang berlaku agar 

pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 

h. Melaksanakan penyusunan konsep pembentukkan Dewan Pengupahan Kabupaten dan memfasilitasi 

pelaksanaan sidang/rapat penetapan kebutuhan hidup layak dan penetapan upah minimum kabupaten 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas: 



i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengupahan dan 

Jamsostek sesuai bahan dan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja 

yang ditetapkan; 

j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengupahan dan Jamsostek sesuai ketentuan yang 

berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan sebagai pertanggungjawaban 

kepada pimpinan; 

k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengupahan dan Jamsostek sesuai pencapaian/target kinerja 

sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan  sesuai tugas dan fungsinya.. 

 
3. FUNGSI :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 
1. JABATAN : KEPALA SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DINAS TENAGA KERJA 

DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGGAI  

 

2. TUGAS : a.  Merencanakan kegiatan Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan program operasional 

bidang berdasarkan program operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b.  Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan 

ketentuan  dan  rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar; 

c. Mendistribusikan Tugas kepada bawahan Seksi Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan tugas dan 

fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas; 

d.  Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai hasil 

analisis data dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

e. Melaksanakan penyiapan  sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial sesuai ketentuan  yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar; 

f. Melaksanakan  penyusunan penyiapan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial sesuai ketentuan     yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 

g. Melaksanakan pencegahan, penanggulangan, penanganan mogok kerja/unjuk rasa dan kasus Lock Out (Penutupan 

Perusahaan) sesuai ketentuan yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancer; 

h. Melaksanakan penyelasaian perselisihan Hubungan Industrial melalui mediator dan melaksanakan 

sosialisasi/penyuluhan tentang penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan yang 

berlaku; 



i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku sesuai target kinerja yang ditetapkan; 

j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; 

k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai 

pencapain/target kinerja; dan 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan fungsinya. 

 
3. FUNGSI :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN : Analis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
 

2. TUGAS : -  Mengumpulkan bahan-bahan dan data Hubungan Industrial sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk 

keperluan penyelesaian pekerjaan  

- Mengklasifikasikan bahan-bahan dan data Hubungan Industrial yaitu data Penyelesaian Permasalahan 

Tenaga Kerja sesuai kebutuhan untuk dilaksanakan proses lebih lanjut 

- Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan dan data Hubungan Industrial yaitu Penyelesaian 

Permasalahan Tenaga Kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan 

tugas 

- Mengadakan Penelitian berdasarkan permasalahan hasil analisa dan penelaahan data pada  Hubungan 

Industrial sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menyelesaikan pekerjaan 

- Menyusun Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi 

dan pertanggungjawaban 

- Menyusun Rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan 

kepada pimpinan 

- Melaksananakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai 

Tugas dan Fungsinya Masing – Masing Bidang 

 

3. FUNGSI : - 

 

 



 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN : Pengolah Data (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) 
 

2. TUGAS : -  Mengumpulkan data Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai prosedur yang ada untuk 

memperlancar kegiatan  

- Mengolah data Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai Prosedur yang ada agar pelaksanaan 

kegiatan berjalan lancar 

- Menginput data Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai peraturan yang sudah ditentukan 

agar data tersusun rapi 

- Mendokumentasikan semua data/ bahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar apabila 

sewaktu – waktu diperlukan lagi mudah di cari 

- Menyusun Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi 

dan pertanggungjawaban 

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai 

Tugas dan Fungsinya Masing – Masing Bidang 

 

 

3. FUNGSI : - 

 

 

 

 



 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN : Pengolah Data (Kelembagaan dan syarat-syarat kerja) 
 

2. TUGAS : -  Mengumpulkan data Kelembagaan dan syarat-syarat kerja sesuai prosedur yang ada untuk memperlancar 

kegiatan  

- Mengolah data Kelembagaan dan syarat-syarat kerja sesuai Prosedur yang ada agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar 

- Menginput data Kelembagaan dan syarat-syarat kerja sesuai peraturan yang sudah ditentukan agar data 

tersusun rapi 

- Mendokumentasikan semua data/ bahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar apabila 

sewaktu – waktu diperlukan lagi mudah di cari 

- Menyusun Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi 

dan pertanggungjawaban 

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai 

Tugas dan Fungsinya Masing – Masing Bidang 

 

 

3. FUNGSI : - 

 

 

 

 



 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN : Pengolah Data  (Pengupahan dan Jamsostek) 

 

2. TUGAS : -  Mengumpulkan data pengupahan dan Jamsostek sesuai prosedur yang ada untuk memperlancar kegiatan  

- Mengolah data pengupahan dan Jamsostek sesuai Prosedur yang ada agar pelaksanaan kegiatan berjalan 

lancar 

- Menginput data pengupahan dan Jamsostek sesuai peraturan yang sudah ditentukan agar data tersusun 

rapi 

- Mendokumentasikan semua data/ bahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar apabila 

sewaktu – waktu diperlukan lagi mudah di cari 

- Menyusun Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi 

dan pertanggungjawaban 

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai 

Tugas dan Fungsinya Masing – Masing Bidang 

 

 

3. FUNGSI : - 

 

 

 

 

 



 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

 
1. JABATAN : KEPALA BIDANG BIDANG KETRANSMIGRASIAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

KABUPATEN BANGGAI  

2. TUGAS : 1. Merencanakan  Operasional   Bidang  Ketransmigrasian berdasarkan rencana strategis  dinas dan 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2. Membagi tugas kepada kepala  seksi  di Bidang Ketransmigrasian berdasarkan rencana kerja untuk 

mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan; 

3. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Ketransmigrasian sesuai dengan tanggung  jawab 

yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

4. Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan ketrasmigrasian sesuai hasil analisis data dan 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban; 

5. Melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis penyuluhan pendataan dan seleksi perumusan bahan 

komunikasi, informasi dan edukasi ketransmigrasian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan 

pertanggungjawaban; 

6. Melaksanakan  dan mengkaji bahan bimbingan teknis pemindahan dan pembinaan usaha ekonomi, sosial 

budaya dan pemberdayaan transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

7. Melaksanakan  koordinasi Kerjasama Antar Daerah (KSAD) tentang penyelenggaraan 

transmigrasi/penataan persebaran penduduk sesuai ketentuan yang berlaku agar pekerjaan berjalan tertib 

dan lancar; 



8. Melaksanakan pengendalian dan mengkaji perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan  penyiapan,  

penempatan pemukiman transmigrasi dan penyebaran penduduk di kawasan transmigrasi serta 

pembinaan pemberdayaan masyarakat kawasan Transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

9. Mengevaluasi  pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Ketransmigrasian sesuai ketentuan yang 

berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar; 

10. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Ketransmigrasian sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

11. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Ketransmigrasian sesuai pencapaian/kinerja target. 

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan   sesuai tugas dan fungsinya 

 
3. FUNGSI : 1.  Penyiapan perumusan  kebijakan  ketransmigrasian; 

2. Penyiapan  pelaksanaan kebijakan  ketransmigrasian; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketransmigrasian; 

4. Pelaksanaan administrasi bidang ketransmigrasian;  dan  

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

 

 

 

 

 



 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. JABATAN : KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAWASAN 

TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGGAI  

 

2. TUGAS : 1. Merencanakan kegiatan seksi Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan 

Transmigrasi berdasarkan program operasional bidang dan ketentuan yang berlaku 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas 

2. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Kawasan Transmigrasi sesuai ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik 

dan benar 

3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan seksi Pembinan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Kawasan Transmigrasi sesuai tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas 

pelaksanaan tugas. 

4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan 

masyarakat kawasan transmigrasi sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku 

agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 

5. Melaksanakan Perumusan bahan bimbingan, sosialisasi dan fasilitasi peningkatan kualitas 

sumber daya manusia di permukiman transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku agar 

terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan. 

6. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi dan 

sosial budaya di lokasi transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan 

dengan lancar 



7. Melaksanakan penyaluran jaminan hidup transmigran sesuai ketentuan yang berlaku 

sesuai hasil analisa data dan ketentuan yang berlaku agar kehidupan masyarakat lebih 

terjamin 

8 Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyaluran bantuan sarana dan prasarana 

pertanian, usaha ekonomi dan sosial budaya sesuai ketentuan yang berlaku agar 

pekerjaan dapat berjalan dengan lancar 

9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan 

dan pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas 

10 Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kawasan Transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan 

baik 

11 Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Kawasan Transmigrasi sesuai pencapaian/target kinerja dan sebagai pertanggungjawaban 

kepada pimpinan tahapan 

12 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya 

 

3. FUNGSI : - 

 

 

 

 

 



 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. JABATAN : KEPALA SEKSI PENATAAN DAN PENYEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN 

TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGGAI  

 

2. TUGAS : 1. Merencanakan kegiatan seksi Penataan Dan Penyebaran Penduduk Di Kawasan 

Transmigrasi berdasarkan program operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas 

2. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Penataan dan penyebaran penduduk di 

kawasan transmigrasi sesuai ketentuan dan rencana agar terlaksana dengan baik dan 

benar 

3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Penataan dan Penyebaran Penduduk di 

Kawasan Transmigrasi berdasarkan tugas dan fungsi agar tugas berjalan dengan lancar 

4. Melaksanakan Penyiapan bahan perumusan kebijakan penataan dan penyebaran 

penduduk sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman 

pelaksanaan tugas 

5. Melaksanakan Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan 

penataan dan penyebaran penduduk di kawasan transmigrasi dengan unit kerja terkait 

sesuai ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik dan benar 

6. Melaksanakan penyiapan melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan pengembangan 

infrastruktur WPT atau LPT sesuai ketentuan yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan 

dengan lancar 



7. Melaksanakan pengendalian dan supervisi pelaksanaan rehabilitasi pengembangan 

penataan dan penyebaran penduduk di kawasan transmigrasi sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas 

8 Melaksanakan pengendalian melaksanakan penyiapan perncanaan teknis penataan dan 

penyebaran penduduk sesuai ketentuan yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan 

dengan lancar 

9. Melaksanakan penyiapan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian 

pelaksanaan kegiatan penataan dan penyebaran penduduk di kawasan transmigrasi 

sesuai ketentuan yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar 

10 Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi penataan dan Penyebaran penduduk 

Transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target 

kinerja yang ditetapkan 

11 Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi penataan dan Penyebaran Penduduk 

Transmigrasi sesuai pencapaian/target kinerja 

12 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya 

 

 

3. FUNGSI : - 

 

 

 

 

 



 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. JABATAN : KEPALA SEKSI PENYIAPAN, PENEMPATAN DAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI DINAS 

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGGAI  

 

2. TUGAS : 1. Merencanakan kegiatan Seksi Penyiapan, Penempatan Dan Pemukiman Transmigrasi 

berdasarkan program operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas 

2. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi penyiapan, penempatan dan pemukiman 

transmigrasi berdasarkan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana baik dan benar. 

3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi penyiapan, Penempatan dan Pemukiman 

Transmigrasi berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan 

tugas 

4. Melaksanakan penyiapan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

penyiapan, penempatan pemukiman transmigrasi sesuai hasil analisis data dan ketentuan 

yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. 

5. Melaksanakan Penyiapan melaksanakan pendaftaran dan penyuluhan kepada calon 

transmigran sesuai ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target 

kinerja yang ditetapkan 

6. Melaksanakan Penyiapan pengangkutan dan pengawalan calon transmigrasi dari tempat 

asal sampai ke daerah penempatan transmigrasi dan melaksanakan pelatihan calon 

transmigran sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar 

7. Melaksanakan pengurusan pengsertifikatan tanah milik transmigran sesuai ketentuan yang 

berlaku sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan 

sesuai dengan rencana 



8 Melaksanakan pengendalian kegiatan perencanaan teknis permukiman dan penempatan 

dan dari prasurvei, survei, identifikasi lokasi dan pengurusan pembebasan tanah sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar 

9. Melaksanakan penyiapan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian 

pelaksanaan kegiatan penyiapan penempatan dan pemukiman transmigrasi sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas. 

10 Membimbing pelaksanaan tugas bawahan seksi penyiapan Penempatan dan Pemukiman 

Transmigrasi sesuai Ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik 

11 Membuat laporan pelaksanaan tugas Penyiapan, Penempatan dan Pemukiman 

Transmigrasi sesuai pencapaian/kinerja target sebagai pertanggungjawaban kepada 

pimpinan 

12 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

3. FUNGSI : - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

1. JABATAN : Pengadministrasi Kawasan Transmigrasi 

2. TUGAS  : 1.  Menerima dan Menyortir Bahan Kegia   tan sesuai Kebutuahan yang akan di bawah ke 

lokasi Transmigrasi agar mempermudah kegiatan  

   2.  Mencatat/mendata bahan pada Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Kawasan    Transmigrasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan kegiatan. 

   3. Mengelompokkan  bahan kegiatan pada Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kawasan Transmigrasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku. 

   4. Mendokumentasikan hasil kegiatan di Lokasi Transmigrasi sesuai prosedur yang sudah 

ditentukan agar kegiatan berjalan lancar; 

   5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai 

bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; 

   6.  Melaksanakan tugas kedinasan  lain yang diperintahkan oleh  pimpinan baik  secara 

tertulis maupun lisan sesuai Tugas dan Fungsinya Masing – Masing Bidang; 

   
 

3. FUNGSI : - 

 
 

 
 



 
 
 



 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. JABATAN : Pengolah Data Kawasan Transmigrasi 

 

2. TUGAS : 1. Mengumpulkan data-data kerja sesuai dengan presedur yang berlaku untuk keperluan 

menyelesaikan pekerjaan 

2. Mengolah data-data sesuai dengan wilayah kawasan Transmigrasi dalam bidangnya agar 

memperlancar pelaksanaan tugas. 

3. Menginput data kawasan transmigrasi sesuai peraturan yang berlaku dalam 

menyelesaikan perkerjaan untuk kelengkapan Data. 

4. Mendokumentasikan semua data/bahan sesuai dengan presedur dan ketentuan yang 

berlaku agar kegiatan berjalan lancar. 

5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan presedur yang berlaku sebagai 

bahan evaluasi dan pertanggung jawaban. 

6. Melaksanakan Penyiapan pengangkutan dan pengawalan calon transmigrasi dari tempat 

asal sampai ke daerah penempatan transmigrasi dan melaksanakan pelatihan calon 

transmigran sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar 

7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

3. FUNGSI : - 

 
 



 



 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. JABATAN : Pengolah Data Ketransmigrasian 

 

2. TUGAS : 1. Menyiapkan Bahan kegiatan dengan baik dan benar sesuai petunjuk Operasional Kerja 

Agar dalam Pelaksanaan Kegiatan Dapat berjalan dengan baik 

2. Mengolah Bahan dan Data sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka Pengeolaan data 

Ketransmigrasian. 

3. Mengkoordinasikan Data Kegiatan Transmigrasi Kesemua kecamatan di kab. Baggai, sesuai 

prosedur yang berlaku, agar mendapatkan data Transmigran yang lengkap. 

4. Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur yang berlaku 

sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. 

5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan presedur yang berlaku sebagai 

bahan evaluasi dan pertanggung jawaban. 

6. Melaksanakan tugas kedinasan  lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai Tugas dan Fungsinya Masing – Masing Bidang 

 

3. FUNGSI : - 

 

 
 

 

 



 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LOKA LATIHAN KERJA (LLK) 

2. TUGAS : 1. Merencanakan kegiatan  Sub Bagian Tata Usaha UPTD LLK berdasarkan program operasional UPTD 

LLK sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

2. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Sub Bagian Tata Usaha UPTD LLK - UKM sesuai dengan 

ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar. 

3. Mendistribusikan tugas  kepada bawahan lingkup Sub Bagian Tata Usaha UPTD LLK Luwuk berdasarkan 

tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas. 

4. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan dan rumah tangga, serta urusan tata persuratan dan kearsipan sesuai hasil analisis data 

dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

5. Melaksanakan Penataan Kepegawaian (absensi, cuti, ijin, tugas/dinas, mutasi dan disiplin pegawai) 

dilingkungan UPTD LLK  Luwuk berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan 

pelayanan dapat berjalan dengan baik. 

6. Melaksanakan Penataan urusan keuangan dan urusan kegiatan penerimaan Peserta Pelatihan 

(kelengkapan adiministrasi keuangan yang diajukan oleh bendahara penerimaan) dilingkungan UPTD LLK 

Luwuk berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan pelayanan dapat berjalan 

dengan baik. 

7. Melaksanakan Penataan Urusan perlengkapan dan rumah tangga dilingkungan UPTD LLK Luwuk 

berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar. 

8. Melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan (penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-

surat, dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan) berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk 

terwujudnya tertib administrasi pada UPTD. LLK  



9. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan 

pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, taspen, askes, pembinaan disiplin, pendidikan dan 

pelatihan serta peningkatan kesejahteraan pegawai; berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku 

agar tertib administrasi. 

10. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian tata Usaha UPTD LLK sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan. 

11. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD LLK  sesuai pencapaian / target 

kinerja sebagai pertanggung-jawaban kepada pimpinan. 

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas TENAGA KERJA DAN 

TRANSMIGRASI sesuai tugas dan fungsinya. 

 
3. FUNGSI : - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. JABATAN : KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LOKA LATIHAN KERJA (LLK) 

2. TUGAS : 1. Merencanakan  kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas LLK  berdasarkan program operasional, sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas;; 

2. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup UPTD LLK  sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar 

terlaksana dengan baik dan benar; 

3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup UPTD LLK - UKM  berdasarkan tugas dan fungsi untuk 

kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas; 

4. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis Penyelenggaraan Operasional UPTD LLK sesuai dengan 

kedudukan, tugas dan fungsi UPTD untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

5. Melaksanakan Koordinasi penyusunan program kerja UPTD LLK dengan instansi terkait/OPD tingkat kecamatan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

6. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksana kegiatan Pelatihan baik dilingkungan UPTD LLK 

maupun yang berada disetiap kecamatan. sesuai ketentuan yang berlaku agar sesuai dengan yang diharapkan; 

7. Melaksanakan penatausahaan administrasi, keuangan kepegawaian dan perlengkapan pada lingkup UPTD LLK 

Luwuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar berjalan sesuai yang diharapkan; 

8. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan data peserta Pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; 

9. Melaksanakan Pemantauan, evaluasi dan pengendalian operasional kegiatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas 

LLK Luwuk sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

10. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkup UPTD LLK Luwuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan; 



11. Membuat Laporan  pelaksanaan program kerja dan kegiatan UPTD LLK kepada kepala Dinas dengan tembusan 

kepada Bupati setiap 6 (Enam) bulan sekali sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban 

kepada pimpinan; 

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 
3. FUNGSI : 1.  Penyiapan perumusan  kebijakan  ketransmigrasian; 

2. Penyiapan  pelaksanaan kebijakan  ketransmigrasian; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketransmigrasian; 

4. Pelaksanaan administrasi bidang ketransmigrasian;  dan  

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN : PENGADMINISTRASI UMUM 
 

2. TUGAS : -  Menerima,   mencatat,   dan  menyortir  surat  masuk dan  surat   keluar, sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian 

- Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

memudahkan pengendalian 

- Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku agar memudahkan pendistribusian  

- Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi 

- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis dan lisan kepada atasan sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban 

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku agar kegiatan kedinasan dapat berjalan lancar 

 

3. FUNGSI : - 

 

 

 

 

 

 



             

           



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN : PENGELOLA DATA ( PELATIHAN ) 
 

2. TUGAS : -  Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahuai macam, metode 

dan teknik dalam mengelola data. 

   - Menyiapkan Bahan kegiatan Pelatihan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

mengetahuai macam, metode dan teknik dalam mengelola data 

   -  Pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi/fasilitasi dan penyiapan bahan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan data yang tersedia 

   -  Mengumpulkan dan memeriksa bahan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan 

jenis dan data yang tersedia 

   - Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan 

berdasarkan jenis dan data yang tersedia 

   - Melaksanakan tugas kedinasan  lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai Tugas dan 

Fungsinya Masing – Masing Bidang 

3. FUNGSI : - 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. JABATAN : PENGOLAH DATA PELATIHAN ( LLK ) 
 

2. TUGAS : -  Mempelajari pedoman dan petunjuk Pengolahan Data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data 

- Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan 

selanjutnya  

- Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan 

selanjutnya . 

- Mendokumentasikan hasil penyusunan Bahan/ data sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib 

administrasi dan memudahkan penggunaannya 

- Menginput Data sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut 

- Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan kinerja sebagai 

akuntabilitas 

- Melaksanakan tugas kedinasan lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas 

3. FUNGSI : - 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN 

 2. TUGAS : - Mempelajari pedoman dan petunjuk Teknis Listrik dan Jaringan sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk mengetahuai macam, metode dan teknik dalam Pemeliharaan 

Listrik dan Jaringan. 

- Melakukan Pemasangan Listrik dan jaringan pada semua titik tempat pelatihan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku agar pelatihan berjalan lancar; 

- Melakukan Perbaikan Pada Listrik dan Jaringan yang mengalami kerusakan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam perbaiakan; 

- Mengadakan Pengecekan pada setiap titik Jaringan Listrik sesuai prosedur yang berlaku untuk 

mencegah terjadinya konslet pada Listrik dan Jaringan. 

- Melakukan Pemeliharaan Listrik dan Jaringan secara Rutin Setiap Hari sesuai dengan prosedur 

yang ada agar semua Listrik dan Jaringan terpelihara dengan baik; 

- Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sesuai hasil kerja untuk 

peningkatan kinerja;  

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan 

sesuai Tugas dan Fungsinya Masing – Masing Bidang. 

 

 

3. FUNGSI  : -  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : TEKNISI PEMELIHARAAN SARAN DAN PRASARANA 

 2. TUGAS : - Mempelajari pedoman dan petunjuk Teknis Sarana dan Prasarana sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk mengetahuai macam, metode dan teknik dalam Pemeliharaan 

Sarana dan Prasarana;. 

- Melakukan Pemasangan Sarana Prasarana di tempat pelatihan sesuai dengan prosedur yang 

berlaku agar pelatihan berjalan lancar; 

- Melakukan Perbaikan Sarana dan Prasarana yang mengalami kerusakan sesuai dengan prosedur 

yang berlaku agar tidak terjadi Permasalahan dalam Pelatihan; 

- Mengadakan Pengecekan pada sarana dan Prasarana Pelatihan sesuai prosedur yang berlaku 

untuk mencegah terjadinya Kerusakan pada alat – alat pelatihan. 

- Melakukan Pemeliharaan Pada Sarana dan Prasarana Pelatihan secara Rutin Setiap Hari sesuai 

dengan prosedur yang ada agar semua Peralatan pelatihan terpelihara dengan baik;Membuat 

laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sesuai hasil kerja untuk peningkatan 

kinerja;  

- Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sesuai hasil kerja untuk 

peningkatan kinerja;  

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan 

sesuai Tugas dan Fungsinya Masing – Masing Bidang. 

 

 

3. FUNGSI  : -  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


