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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan dokumen resmi 

Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 

(lima) tahunan yang berorientasi pada hasil-hasil yang ingin dicapai selama 

kurun waktu lima tahun yang dituangkan kedalam matriks tahunan. Renstra 

SKPD harus memperhitungkan potensi, isu-isu strategis, peluang, kendala yang 

ada atau mungkin timbul serta kewenangan dan tugas pokok unit kerja. Renstra 

SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program kegiatan 

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja 

perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. 

 

Berkaitan dengan dokumen Renstra SKPD, ada tiga masalah yang 

banyak ditemukan ketika dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi Pemerintahan Daerah, ketiga masalah itu adalah : 

 

1. Adanya inkonsistensi content atau isi dari dokumen yang satu dengan yang 

lainnya. Padahal seharusnya merupakan satu rangkaian yang runtut 

berkesinambungan dan saling berkaitan;  

 

2. Banyak dijumpai rumusan kegiatan yang tidak memberi kontribusi secara 

langsung terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam 

RPJMD atau Renstra SKPD;  

 

3. Indikator kinerja utama sasaran dan indikator kinerja kegiatan pada tingkat 

capaian program, keluaran dan hasil tidak dirumuskan secara jelas, terinci 
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dan terukur.  

 

Sehubungan dengan adanya keterkaitan antara Renstra SKPD dengan 

RPJMD, maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Lombok Barat melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra SKPD dengan 

maksud untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan 

awal RPJMD, antara lain dalam : 

 

1. Memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing SKPD;  

 

2. Menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;  

 

3. Menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;  

 

4. Mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan  

  

5. Mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan 

pendanaan.  

 

Renstra disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip good governance 

(partisipatif, transparan, akuntabel), dengan melalui tahapan-tahapan sebagai 

berikut : 

1. Tahap Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra  

 

Pada tahap ini meliputi pembentukan tim penyusun Renstra SKPD, 

melakukan orientasi untuk menyamakan persepsi yang berkaitan teknis 

penyusunan Renstra, penyusunan agenda tim dan penyiapan data dan 

informasi bagi penyusunan Renstra yang berkaitan dengan perencanaan 

pembangunan daerah.  
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2. Tahap Perumusan/Penyusunan Rancangan Renstra SKPD  

 

Rancangan Renstra dirumuskan dengan mengacu pada rancangan awal 

RPJMD. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan 

Renstra SKPD adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan 

program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama 

lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk 

memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi 

SKPD terkait. Sebaliknya perumusan rancangan awal RPJMD juga 

menerima masukan dari rancangan Renstra SKPD.  

 

3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra  

 

Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan 

rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra 

SKPD dimaksud, bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta 

menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang 

ditetapkan dalam RPJMD.  

 

4. Penetapan Renstra SKPD  

 

Penetapan Renstra SKPD dilakukan dengan tahapan sesuai dengan 

lampiran VI Renstra Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :  

a. Rancangan akhir Renstra SKPD, disampaikan kepala SKPD kepada 
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kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah;  

 

b. Sebelum Bappeda mengajukan kepada kepala daerah untuk disahkan, 

terlebih dahulu dilakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir 

Renstra SKPD oleh Bappeda;  

 

c. Verifikasi akhir, harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, 

strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan 

keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya;  

 

d. Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud, harus dapat menjamin 

kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan 

SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir 

Renstra SKPD lainnya;  

 

e. Pengesahan Renstra SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala 

daerah;  

 

f. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra 

SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit 

kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD;  

 

g. Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala 

daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang 

RPJMD ditetapkan;  

 

h. Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari 

setelah Renstra  

SKPD disahkan oleh kepala daerah. 

Oleh sebab itu renstra ini dirancang sebagai dokumen perencanaan nasional 
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yang dapat dipakai sebagai pedoman serta acuan dengan memberikan ruang 

gerak yang lebih luas bagi para perencana, pengelola maupun penyelenggara 

Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di seluruh wilayah Kabupaten 

Lombok Barat. RENSTRA Dinsosnakertrans Kabupaten Lombok Barat ini 

kemudian dijabarkan dalam RENJA SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat. 

 

Renstra merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk 

menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih 

seperti yang tertuang dalam RPJMD. Renstra juga merupakan dokumen publik 

yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh SKPD 

hingga 5 (lima) tahun mendatang. Serta memberikan gambaran mengenai 

keselarasan berbagai pelaksanaan program SKPD dengan program Renstra 

Kementerian/lembaga serta Renstra provinsi. 

 

Maka kualitas penyusunan Renstra SKPD ditentukan oleh kemampuan 

SKPD untuk menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan 

visi, misi dan agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, capaian program RPJMD 

ke dalam dokumen Renstra SKPD sesuai tupoksi SKPD sehingga Renstra 

merupakan bagian dari Kontrak Kinerja Kepala SKPD dengan Bupati. 

 

Dengan adanya Renstra SKPD, diharapkan SKPD memiliki pedoman 

dalam penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam masa lima 

tahun ke depannya sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan dan 

penganggaran. 

 

1.2 LANDASAN HUKUM 

 

Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat 

Tahun 2014 - 2019 disusun atas dasar : 
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1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah 

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-UndanNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
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Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4585)  

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2104 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 517);  

12. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  67  Tahun 2012  tentang  

Pedoman  Pelaksanaan  

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi 

Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 994); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);  

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4737);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4664); dine 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);  

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 517);  

20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2005 - 2025;  

21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 2 tahun 2014 

tentang Rencana; Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2013-2018; 

22.  Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Barat 
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Tahun 2005-2025;(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E 

Nomor :10 tahun 2008); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 09 Tahun 2011 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah;  

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 tahun 2014 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabuoaten Lombok 

Barat Tahun 2014 - 2019;  

25. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Rincian 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Barat; 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN  

 

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 ini yaitu untuk 

memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renstra 

SKPD juga dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan pembangunan di 

bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 2014 sampai dengan 

2019 serta sebagai kontribusi nyata terhadap kemajuan pembangunan daerah 

sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai instansi pemerintah daerah yang 

menangani Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

 

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk lebih memantapkan 
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terselenggaranya program dan kegiatan prioritas untuk periode lima tahun Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat dalam 

mendukung suksesnya pencapaian target indikator serta sasaran pembangunan 

daerah yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 -

2019. Tujuan lainnya yaitu mewujudkan pemerintah yang baik di bidang Sosial, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat. 

 

 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN  

 

Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 secara garis besar disusun dengan 

sistematika yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi 

Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses 

penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan 

RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan 

Renja SKPD.  

 

1.2 Landasan Hukum  

memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, 
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Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur 

tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta 

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan 

penganggaran SKPD.  

 

1.3 Maksud dan Tujuan,  

Memuat  penjelasan tentang maksud  dan  tujuan dari penyusunan 

Renstra SKPD. 

 

1.4 Sistematika Penulisan, 

menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta 

susunan garis besar isi dokumen.  

 

 

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 

memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, 

struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan 

satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi 

SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan 

tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). 

 

2.2 Sumber Daya SKPD,  

 

memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki 

SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya 

manusia, aset/modal, dan unit usaha operasional.  
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2.3 Kinerja Pelayanan SKPD,  

bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan 

sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk 

urussan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan atau 

indikator lainnya seperti MDGs dan sebagainya. 

 

2.4 Tantangan  dan  Peluang   Pengembangan   Pelayanan SKPD 

bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan 

Renstra SKPD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil 

analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang 

berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan 

pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang.  

Bagian ini mengemukakan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan 

pelayanan yang dibutuhkan. 

 

BAB III.  ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan SKPD  

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan 

SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi 

permasalahan didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan 

SKPD. 

 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala 

daerah Terpilih  

 

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait 

dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah 

terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan 
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SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong 

pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi 

kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah 

yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis 

pelayanan SKPD.  

 

3.3 Telaahan   Renstra    K/L  dan   Renstra Provinsi 

bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun 

faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah 

Renstra Kementerian/Lembaga ataupun Renstra SKPD Provinsi. 

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis  

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong 

dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan 

SKPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.  

 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis  

memuat tentang review kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang 

mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: gambaran 

pelayanan SKPD; sasaran jangka menengah pada RPJMD dan Renstra 

K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi, implikasi 

RTRW bagi pelayanan SKPD, dan implikasi KLHS bagi pelayanan 

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

 

4.1 Visi dan Misi SKPD  

pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD.  

 

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD  

pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran 

jangka menengah SKPD.  

 

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD  

berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam 

lima tahun mendatang.  

 

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan indikator 

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. 

 

BAB VI.  INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN 

SASARAN RPJMD 

 

pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima 

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran RPJMD. 
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BAB VII.   PENUTUP 

 

berisi tentang kaidah pelaksanaan Renstra-SKPD, disertai dengan 

harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 

5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

 

2.1.  TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD 

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi  Kabupaten Lombok Barat, maka kedudukan Dinas Sosial  Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat adalah merupakan unsur 

pelaksana pemerintah daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Bupati Kabupaten Lombok Barat  

Sejalan dengan kedudukannya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Sosial Tenaga kerja dan 

transmigrasi. Dalam rangka pelaksanaan  tugas pokok tersebut maka fungsi Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai 

berikut:   

a. Penyusunan rencana strategis bidang Sosial Tenaga kerja dan transmigrasi; 

b. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang Sosial tenaga kerja dan transmigrasi; 

c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pelatihan dan 

penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja 

serta transmigrasi; 

d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang 

social  tenaga kerja dan transmigrasi; 

e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tehnis di bidang Sosial tenaga kerja dan 

transmigrasi; 

f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya. 

Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat 

terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) bidang pelayanan teknis 

yang mempunyai uraian tugas masing-masing sebagai berikut : 
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A. KEPALA DINAS 

� Tugas Kepala Dinas adalah memimpin, melakukan koordinasi pengawasan 

dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di Bidang  Sosial, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi  yang merupakan urusan pemerintah daerah  

serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

� Fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut: 

• Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Sosial, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi  

• Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang Sosial, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi  

• Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi  

• Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsi Dinas Sosial  Tenaga Kerja dan Transmigrasi  

 

B. SEKRETARIS DINAS 

� Tugas Sekretaris Dinas adalah melaksakan pembinan dan pelayanan teknis 

Administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan dinas. 

� Fungsi Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut: 

• Menyusun rencana dan program kerja; 

• Pengelolaan urusan keuangan;  

• Pengelolaan urusan administrasi rumah tangga, perlengkapan dan 

kepegawaian. 

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya,  Sekretaris Dinas membawahi dan 

dibantu oleh: 

1. Sub-Bagian Program 

� Tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan 

program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis 

perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dilingkungan dinas. 

2. Sub-Bagian Keuangan 

� Tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan 

administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun 
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pertanggung jawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja dinas 

serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan dilingkungan 

dinas. 

3. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian  

� Tugas Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 

melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan 

serta pengurusan administrasi kepegawaian dilingkungan dinas. 

 

C. BIDANG  BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL  

• Tugas bidang Bantuan dan Jaminan Sosial   adalah pemberian bantuan 

korban bencana alam dan orang terlantar, perlindungan sosial bagi korban 

tindak kekerasan  dan pekerja migran, pembinaan organisasi sosial, anak, usia 

lanjut, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat dan terwujudnya 

sistem jaminan sosial . 

� Fungsi Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial  adalah sebagai berikut 

• Pemantauan dan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan kepada 

     Korban bencana dan orang terlantar  

 

Pemantauan dan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan kepada korban tindak 

kekerasan dan pekerja migran. 

• Pelaksanaan pembinaan organisasi sosial, anak, Lanjut usia,wahana 

kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan jaminan sosial. 

• Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat 

fisik dan mental,lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari 

masyarakat  rentan tidak mampu skala kabupaten 

• Penanggulangan korban bencana tingkat kabupaten 

• Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian izin 

pengumpulan uang atau barang tingkat kabupaten 

• Pengendalian pengumpilan uang atau barang tingkat kabupaten 

• Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian 

rekomendasi izin undian tingkat kabupaten bila diperlukan 

• Pengendalian dan pelaksanaan undian ditingkat kabupaten. 
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• Penetapan kebijakan bidang sosial tingkat kabupaten mengacu pada 

kebijakan provinsi dan/atau nasional. 

• Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial tingkat kabupaten 

• Koordinasi pemerintahan di bidang sosial tingkat kabupaten. 

• Sinkronasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi 

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Kepala Bidang Bantuan dan     

Jaminan Sosial  membawahi dan dibantu oleh: 

1. Seksi Penanggulangan Bencana dan Orang Terlantar  

� Tugas melakukan pemberian bantuan kepada korban bencana dan orang 

terlantar . 

2. Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran 

� Tugas melakukan pemberian bantuan dan perlindungan sosial bagi 

korban tindak kekerasan dan pekerja migran . 

3. Seksi Organisasi Sosial ,Anak Terlantar, Lanjut Usia dan 

      Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat  

� Tugas melaksanakan pembinaan terhadap organisasi sosial ,anak 

terlantar Lanjut Usia dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasiskan 

Masyarakat serta pemberian bantuan jaminan sosial. 

 

D. BIDANG PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  

Tugas melaksanakan  pemberdayaan Kesejahteraan sosial serta melakukan 

koordinasi , pembinaan dan bimbingan teknis di bidang kesejahteraan sosial. 

� Fungsi Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial adalah : 

• Penyusunan Perencanaan operasional pemberdayaan Sosial. 

• Penyusunan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin dan komunitas adat 

terpencil. 

• Pembimbingan dan pemantapan penyebarluasan nilai-nilai kepahlawanan 

kepada masyarakat serta membimbing dan mengembangkan 

kesejahteraan perintis, keluarga perintis dan keluarga pahlawan. 

• Pelaksanaan pengembangan pemberdayaan kesejahteraan sosial 

dibidang penyuluhan dan bimbingan sosial,pembinaan kesejahteraan 

masyarakat,karang taruna dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat    

( TKSM ). 
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• Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan kejuangan serta 

nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh 

pusat atau propinsi sakal kabupaten. 

• Pembangunan,perbaikan,pemeliharaan,TMP di Kabupaten. 

• Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar pahlawan 

nasional dan p-erintis kemerdekaan. 

• Pemberian penghargaan di bidang sosial tingkat kabupaten. 

• Penaggungjawab pengyelenggaraan hari pahlawan dan hari 

kesetiakawanan sosial nasional tingkat kabupaten. 

• Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial timgkat kabupaten. 

• Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial tingkat 

kabupaten. 

• Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kabupaten kepada 

Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada 

Menteri Sosial. 

• Pemberian Bimbingan,monitoring,supervisi,konsultasi dan fasilitasi bidang 

sosial skala kabupaten. 

 1. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil  

• Tugas pelaksanaan pengawasan pemberian bantuan dan pembangunan 

kesejahteraan sosial kepada fakir miskin dan pelaksanaan bimbingan  

terhadap kegiatan-kegiatan dari organisasi kemasyarakatan serta 

pemberdayaan komunitas adat terpencil dalam segala aspek krhidupan. 

2.   Seksi Kepahlawanan dan Penyuluhan Sosial 

• Tugas Memberikan bimbingan dan penyebarluasan nilai-nilai 

kepahlawanan kepada masyarakat serta pengembangan kesejahteraan 

perintis, keluarga perintis, dan keluarga pahlawan.  

3. Seksi Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan 

Gender.   

• Tugas Melakukan penyuluhan, bimbingan sosial dan pengembangan 

usaha-usaha kesejahteraan sosial karang taruna serta pembinaan 

terhadap tenaga kesejahteraan sosial masyarakat. 
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E. BIDANG REHABILITASI DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 

TERDIRI DARI : 

� Tugas Melaksanakan pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial, 

tuna susila, anak nakal, korban narkotika, gelandangan, pengemis, bekas 

narapidana serta penyandang cacat dan bekas penyakit kronis/mental.  

Fungsi Bidang Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial. 

• Penyusunan rencana kegiatan operasional rehabilitasi sosial 

• Pelaksanaan kegiatan usaha pemulihan kesejahteraan sosial penyandang 

cacat dan bekas penyakit kronis/mental. 

• Pemantauan dan pembinaan kegiatan usaha pemulihan dan pengembangan 

tuna susila,gelandangan,pengemis dan bekas narapidana. 

• Pelaksanaan pelayanan sosial rehabilitasi sosial anak nakal dan rehabilitasi 

sosial korban NAPZA. 

• Mengindentifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial tingkat kabupaten 

• Melaksanakan penggalian dan pendayagunaan PSKS tingkat kabupaten. 

• Melakukan pengembangan dan pendayagunaan PSKS tingkat kabupaten 

• Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan 

sertifikasi 

• Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial tingkat 

kabupaten 

• Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerja sosial tingkat 

kabupaten 

• Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial tingkat 

kabupaten 

• Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial tingkat 

kabupaten  

• Penanggulangankorban bencana tingkat kabupaten. 

1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat 

• Tugas Melakukan pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial 

penyandang cacat serta melakukan monitoring dan evaluasi. 

2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial 
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• Tugas Melakukan pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial tuna 

susila,gelandangan,pengemis dan bekas narapidana serta melakukan 

monitoring dan evaluasi 

3. Seksi Anak Nakal dan Korban NAPZA. 

• Tugas Merumuskan kebijakan operasional,melaksanakan program daerah 

dan program dekonsentrasi pelayanan sosial rehabilitasi soial anak 

nakal,korban NAPZA serta melakukan monitoring dan evaluasi. 

 

F.    BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA  

Tugas Melaksanakan pembinaan, pelatihan, penyaluran dan penempatan tenaga 

kerja, perluasan kerja serta menyiapkan bahan pembinaan informasi pasar kerja 

dan bursa kerja. 

Fungsi Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja. 

• Merumuskan, perencanaan, koordinasi dan melaksanakan pembinaan 

kelembagaan, instruktur, tenaga pelatihan, program dan sistem pelatihan 

didaerah serta evaluasi terhadap hasil pembinaan pelatihan 

• Melakukan pembinaan terhadap balai latihan kerja dan lembaga pemerintah, 

lembaga latihan swasta, lembaga uji ketrampilan dan lembaga latihan 

perusahaan. 

• Melaksanakan pembinaan dan pengaturan perluasan lapangan kerja dan 

kesempatan kerja. 

• Melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha kecil,tenaga kerja mandiri 

sarjana, para pencari kerja, tenaga kerja pemuda dan wanita serta 

penyandang cacat dan lanjut usia. 

• Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan analisis jabatan,antar kerja 

antar negara,antar kerja antar lokal dan antar kerja antar negara serta 

pemberian perijinan dan pembatasan penggunaan tenaga kerja asing. 

• Menyiapkan bahan penyusunan system dan pedoman pembinaan informasi 

persediaan, kebutuhan, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. 

• Pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pembinaan,dan pengawasan 

• Pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia ( SDM ) aparatur 

• Pelaksanaan pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja 

• Pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri 
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• Pelaksanaan pembinaan dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri. 

1. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja 

• Tugas Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja 

tingkat kabupaten. 

• Melaksanakan pelatihan dan pengukuran produktifitas tingkat kabupaten. 

• Melaksanakan program peningkatan produktifitas diwilayah kabupaten. 

• Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan 

kontrak/perjanjian magang dalam negeri. 

• Melakukan koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi 

lembaga pelatihan kerja tingkat kabupaten 

2. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja. 

• Tugas Melaksanakan penyebarluasan informasi kerja dan pendaftaran 

pencari kerja dan lowongan kerja 

• Melaksanakan penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data 

pencaker dan data lowongan kerja tingkat kabupaten. 

• Melakukan pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan 

kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja tingkat kabupaten. 

• Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan dan 

pengendalian izin pendirian lembaga bursa kerja/LPTKS dan lembaga 

penyuluhan dan bimbingan jabatan tingkat kabupaten. 

• Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan 

rekomendasiuntuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan 

dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan tingkat kabupaten. 

• Melakukan pemberian rekomendasi kepada swasta dalam 

penyelenggaraan pameran bursa kerja tingkat kabupaten. 

• Melaksanakan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, 

lansia dan perempuan tingkat kabupaten. 

• Melakukan penyuluhan,rekrutmen, seleksi, pengesahan pengantar kerja, 

dan penempatan tenaga kerja AKAD/Antar kerja lokal (AKL) serta 

penerbitan SPP AKL tingkat Kabupaten. 
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• Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan 

Rekomendasi izin operasional TKS luar negeri, TKS indonesia, lembaga 

sukarela indonesia yang akan beroperasi pada 1 ( satu) kabupaten. 

• Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan 

pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela tingkat kabupaten serta 

pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM. 

• Melakukan penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya 

dalam wilayah kabupaten. 

• Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaa TKA yang lokasi kerjanya 

dalam wilayah kabupaten. 

• Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan 

teknologi tepat guna tingkat kabupaten. 

3. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja. 

• Tugas Menyiapkan bahan pembinaan informasi pasar kerja, bursa kerja 

analisis dan klasifikasi jabatan serta penyuluhan dan bimbingan jabatan. 

 

G.  HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA  

� Tugas Melaksanakan pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha,lembaga 

kerjasama Bipartit dan tripartit, pembinaan hubungan industrial dan 

pelaksanaan persyaratan kerja, pembinaan pengupahan dan kesejahteraan 

tenaga kerja serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan 

pemutusan hubungan kerja, melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

norma kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan dan 

kesehatan kerja serta penyidikan terhadap pelanggaran norma dibidang 

ketenaga kerjaan 

Fungsi Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja  

• Menyiapkan dan merumuskan bahan petunjuk teknis pelaksanaan        

pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja, pengupahan dan 

kesejahteraan pekerja 

• Melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan pelaksanaan 

persyaratan kerja, organisasi pekerja dan pengusaha, lembaga kerjasama, 

persyaratan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja. 
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• Menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan 

kerja. 

• Menyiapkan dan merumuskan bahan petunjuk teknis pelaksanaan 

pembinaan dan pengawasan norma kerja, norma jaminan sosial tenaga 

kerja, norma keselamatan  dan kesehatan kerja. 

• Melaksanakan pengawasan dan penyidikan terhadap  pelanggaran norma 

kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan dan 

kesehatan kerja dan penggunaan tenaga kerja asing. 

• Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja wanita anak dan 

orang muda. 

• Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka menegakkan 

hukum dibidang ketenaga kerjaan. 

• Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

• Melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga 

kerja. 

• Melaksanakan pembinaan ketenagakerjaan 

• Melaksanakan kebijakan, perencanaan, pembinaan, dan pengawasan. 

• Melaksanakan pembinaan SDM aparatur 

• Menyiapkan permukiman dan penempatan. 

• Melaksanakan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi 

 

1.  Seksi Organisasi dan Hubungan Industrial 

• Tugas Menyiapkan petunjuk teknis pembinaan organisasi pekerja dan 

pengusaha, lembaga kerjasama bipartit serta menyiapkan bahan 

pembinaan dan penyelenggaraan pendididikan hubungan industrial bagi 

organisasi pekerja dan organisasi pengusaha. 

 

2.  Seksi Persyaratan Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial 

• Tugas Menyiapkan petunjuk teknis penyusunan syarat-syarat   kerja, 

peraturan perusahaan, kesepakatan kerja bersama dan pengurusan   

pengupahan serta kesejahteraan tenaga kerja. 
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3.   Seksi Norma kerja,Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

• Tugas Menyiapkan bahan pembinaan dan  pengawasan   norma    kerja     

umum   dan khusus termasuk tenaga kerja wanita, anak dan orang 

muda 

 

H. BIDANG  TRANSMIGRASI 

Tugas bidang Transmigrasi adalah melaksanakan kegiatan pendaftaran seleksi, 

pengangkutan, penampungan, pengiriman dan pembinaan transmigran. 

Fungsi Bidang Transmigrasi Terdiri dari : 

• Melaksanakan penyuluhan dan pendaftaran,seleksi calon transmigrasi. 

• Melaksanakan pengangkutan, penampungan dan pengawalan transmigrasi 

dari desa asal ke transito sampai ditempat tujuan ( daerah penempatan ). 

• Melaksanakan penyiapan pembinaan dan penempatan transmigrasi lokal 

dan luar daerah. 

• Melaksanakan kerjasama antar daerah ( MoU ). 

• Melakukan peninjauan lokasi didaerah penempatan. 

• Melaksanakan kegiatan survey dan calon lokasi. 

• Melakukan penyiapan tenaga trampil calon transmigrasi dan pembinaan 

ekonomi produktif transmigrasi. 

 

1.    Seksi Pendaftaran dan Seleksi 

• Tugas Melaksanakan penyuluhan, pendaftaran seleksi calon 

transmigrasi   

 

2.   Seksi pengangkutan dan penampungan                    

• Tugas Melaksanakan pengangkutan dan pengawalan transmigrasi dari 

desa asal ke transito, sampai ditempat tujuan (daerah penempatan)  

sehingga transmigrasi merasa aman,nyamam dan dilindungi 

 

 3. Seksi Penyiapan dan Pembinaan Transmigrasi 

 Tugas Melaksanakan penyiapan, pembinaan data penempatan 

 transmigrasi lokal dan luar daerah. 
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Adapun bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada lampiran : 

Sumber Daya SKPD  

Sumber Daya SKPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber 

daya yang dimiliki Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Lombok Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya 

manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 

 

2.2.1 Sumber Daya Manusia  

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat didukung oleh 41 (empat 

puluh satu) orang Pegawai, terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) orang 

Pegawai Negeri Sipil atau dan 17 (Tujuh belas) orang Pegawai Honorer. 

Kondisi kepegawaian Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Barat sampai dengan 20 Maret 2014 dapat dilihat 

pada tabel klasifikasi pegawai sebagai berikut : 

Tabel I. Klasifikasi PNS Dinsosnakertrans berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan 

Jenis Kelamin 

Jumlah Keterangan 

 

   

  Pria Wanita    

       

1. Pasca Sarjana (S2) 4 1 5   

       

2. Sarjana (S1) 

18 

12 30 

  

   

       

3. Sarjana Muda (D3) - 2 2   

       

4. 

SLTA / SLTP / 

Sederajat      

       

 Jumlah      
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Tabel II. Klasifikasi PNS Dinsosnakertrans berdasarkan Jabatan / 

Eselon dan Jumlah Jabatan 

No. Jabatan Eselon 

 

Jumlah 

Jabatan  

Keterangan 

 

      

  

Forma

si  Terisii  Lowong   

         

1. Eselon II b 1  1  - Kadis  

         

2. Eselon III a 1  1  - Sekretaris  

         

3. Eselon III b 5  5  - Kabid  

         

4. Eselon IV a 18  18  - Kasi/Kasubbag  

         

 

Jumlah 25 

 

25 

 

- 
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Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorarium 

Daerah    

   Berdasarkan Golongan Ruang      

    (Per  Mei 2014)       

             

      
Unit Kerja di Lingkungan 

Dinsosnakertrans  
 

       Kabupaten Lombok Barat   
 

No 

 

Gol/ 

          
 

Status 
Kepegawaian 

      

Bidang 

   
 

           
 

 
Ruan

g 

          
 

  

Kepala 
Dinas 

  

 

Bidang 

Rehya
n 

Kesos 

 
Bida
ng 

 
 

        
 

     

Sek 

  BidangHI 
dan 
Pengawa
san 
Naker 

 

     Bidang 
Pember
dayaan 
Kesos  

 

Pelat
.Pen
emp.
Nake

r 

 

      

Banjamsos 

  
 

             

1 2 3  4  5 6 8 9  10 11  

              

1 PNS             

              

 

Pembina 

Utama Muda IV/c  -  - - - -  - -  

              

 

Pembina 

Tingkat I IV/b  1  1 - - -  1 -  

              

 Pembina IV/a  -  1 3 1 1  - 1  

              

 Penata III/d  -  4 - 4 3  3 3  
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Tingkat I 

              

 Penata III/c  -  - 1 - -  - 1  

              

 

Penata Muda 

Tingkat I III/b  -  7 3 2 3  6 3  

              

 Penata Muda III/a  -  1 - - -  - 1  

              

 

Pengatur 

Tingkat I II/d  -  1 - - 1  - 1  

              

 Pengatur II/c  -  - 1 - -  - 1  

              

 

Pengatur 

Muda Tingkat 

I II/b  -  2 1 - 1  1 -  

              

 

Pengatur 

Muda II/a  -  - - 1 -  - -  

              

 Juru Tingkat I I/d  -  - - - -  - -  

              

 Juru I/c  -  - 1 - -  - 1  

              

 

Juru Muda 

Tingkat I I/b  -  1 1 - -  - -  

              

 Juru Muda I/a  -  - - - -  - -  

              

2 

Honorarium 

Daerah -  -  2 1 1 -  1 -  
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 TOTAL   1  19 11 9 8  14 9  

              

 

 

2.2 Sarana dan Prasarana 

Dalam melaksanakan tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat didukung oleh sarana dan prasarana 

sebagaimana Tabel.2.2 berikut : 

 

TABEL 2.2 

Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat 

 

NOMOR 

JENIS SARANA DAN 

PRASARANA JUMLAH 

Keterangan 

    

1 Bangunan gedung kantor 4 unit Baik/ Memadai 

    

2 Kendaraan roda empat 5 unit 

2 krg baik, 3 

baik 

    

3 Kendaraan roda dua 18 unit 

2 Kurang Baik, 

16 Baik 

    

4 Mesin Absen 1 buah Baik 

    

5 AC 3 unit 2 Rusak 

    

6 Mesin potong rumput 1 buah Kurang Baik 

    

7 Filling besi/metal 1 buah Baik 
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8 Brankas 2 buah Baik 

    

9 Lemari kayu/Kaca 10 buah Baik 

    

10 Papan pengumuman 2 buah Baik 

    

11 Rak Kayu 3 buah Baik 

    

12 White board 6 buah Kurang Baik 

    

13 Meja kayu/rotan 79 buah Memadai 

    

14 Meja panjang 3 buah Rusak Berat 

    

15 Kursi putar 2 buah Rusak 

    

16 Kursi lipat 44 buah Baik 

    

17 Meja komputer 3 buah Baik 

    

18 Filling Kayu 1 buah Kurang Baik 
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NOMOR 

JENIS SARANA DAN 

PRASARANA JUMLAH 

Keteranga

n 

    

19 Meja biro 10 buah 

3 Baik, 7 

Rusak 

    

20 Sofa 4 unit 

2 Baik, 2 

Rusak 

    

21 Jam dinding 2 buah Baik 

    

22 Lemari es 1 buah 

Kurang 

Baik 

    

23 Kipas angin 6 buah 

2 kurang 

Baik 

    

24 TV 4 buah Baik 

    

25 OHP 1 buah Baik 

    

26 Unit Power Supply (UPS) 3 buah Baik 

    

27 Stabilisator/stavol 2 buah Baik 

    

28 Tiang umbul-umbul - - 

    

29 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 54 buah Memadai 

    

30 Kamera 3 buah 2 baik 

    

31 Microphone 8 buah Rusak 
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Berat 

    

32 PC unit 12 unit 6 baik 

    

33 Laptop 7 buah 6 Baik 

    

34 Speaker komputer 2 buah 

Rusak 

Berat 

    

35 Printer 12 buah Baik 

    

36 Scanner 1 buah Baik 

    

37 Kursi kerja pejabat eselon II 1 buah Baik 

    

38 Kursi kerja pejabat eselon III 1 unit Baik 

    

39 Audio Phone 8 buah 6 Baik 

    

40 Wireless sound system 3 buah 

1 Kurang 

Baik 

    

41 Pesawat telepon 1 buah 

Rusak 

Berat 

    

42 Mesin fax 1 buah Baik 

    

43 LCD Proyektor 2 buah Baik 

    

44 Layar LCD Projector 1 buah Baik 

    

45   65 buah  
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 Kursi Susun 

 

 1Rusak 

Berat 

  

 

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD  

 

Berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan 

sasaran/target renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, 

dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator kinerja pelayanan 

SKPD atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi 

oleh Pemerintah. Pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat dapat dikategorikan pada 6 (enam) 

peran utama yang saling terkait pada masing-masing bidang, yaitu : 

1. Pelayanan dalam bidang Sekretariat  

 

2. Pelayanan dalam bidang Bantuan dan Jaminan Sosial  

 

3. Pelayanan dalam bidang Pemberdayaan kesejahteraan Sosial  

 

4. Pelayanan dalam bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial  

 

5. Pelayanan dalam bidang Pelatihan, ;Penempatan Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

6. Pelayanan dalam bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja  

 

Keenam kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan 

dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis. 

 

A.  Pelayanan Dalam Bidang Sekretariat 

 

Sesuai dengan Tupoksi Bidang Sekretariat pada Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat melakukan 

kegiatan Pelayanan Administrasi meliputi Pelayanan Administrasi 
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Kepegawaian dan Umum, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan. 

 

B.  Pelayanan Dalam Bidang Sosial 

 

Kehidupan sosial masyarakat sekarang ini cenderung mengalami 

banyak permasalahan sosial, seperti tingginya tingkat pengangguran 

yang menyebabkan taraf hidup masyarakat rendah dan permasalahan 

psikis lainnya yang ditimbulkan. 

 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok 

Barat khususnya bidang sosial berusaha membantu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan, pembinaan 

pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial. 

 

C.  Pelayanan Dalam Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas 

Tenaga Kerja 

 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok 

Barat khususnya bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja 

bertujuan memberikan pelatihan keterampilan berupa pembinaan, 

pendidikan, penyuluhan untuk meningkatkan sumber daya manusia 

menjadi tenaga kerja siap pakai diharapkan terpenuhinya kesempatan 

kerja pada semua sektor dan terbukanya lapangan usaha mandiri, guna 

menggurangi tingkat pengangguran. 

 

D.  Pelayanan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan 

Industrial 

 

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial 

dalam hal ini membantu permasalahan dalam hal ketenagakerjaan yaitu 

dengan meningkatnya pengawasan, perlindungan dan penegakkan 

hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 
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E.  Pelayanan Dalam Bidang Transmigrasi 

 

Pembangunan permukiman transmigrasi merupakan pembangunan 

wilayah yang harus disesuaikan dengan daya dukung sumber daya dan 

kebutuhan masyarakat setempat, maupun transmigran sebagai 

pendatang. Pelaksanaan pengembangan masyarakat dan lingkungan 

permukiman transmigrasi diarahkan pada upaya mengakomodasikan 

secara optimal kondisi dan muatan lokal serta partisipasi masyarakat, 

sehingga konsep pembangunan yang dilakukan berlandaskan 

kebutuhan pada pengembangan masyarakat itu sendiri. 

 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok 

Barat khususnya bidang transmigrasi di Kabupaten Lombok Barat 

membantu program pemerintah untuk melaksanakan ketransmigrasian. 

Berikut gambaran tingkat capaian kinerja Dinas sosial, Tenaga 

kerja dan Transmigrasi tahun sebelumnya yang diuraikan dalam bentuk 

tabel berikut : 

 

Tabel 2.3 

Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2012 – 2013 

Sesuai target dan realisasi  pencapain sasaran-sasaran dan Target yang 

telah dicapai 

   

 

No 

 

Sasaran Startegis 

 

Capaian Kinerja 

2012 

 

Capaian Kinerja 

2013 

  Target Realisasi Target Realisasi 

 

 

1 

 

 

 

 

Terujudnya  peningkatan cakupan 

penanganan terhadap penyandang 

masalah kesejahteraan sosial    

 

   

50,00 % 

 

 

 

  

25,00 % 

 

 

 

 

38.44 %  

 

 

 

 

38,44 % 
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2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

PKMS 

 

Terlaksananya  pembinaan dn 

pendampingan terhadap Potensi 

Sumber Kesejahteraan Sosial  ( PSKS 

) 

 

Terlayaninya masyarakat mengenai 

segala sesuatu yang berkaitan dengan 

Administrasi Ketenagakerjaan dengan 

tepat dan cepat serta tersedianya data 

mengenai pencari kerja secra efektif 

dan efisien  

 

Tersedianya tenaga kerja yang 

terampil dan produktif dan terujudnya 

perluasan kesempatan kerja   

 

Tersedianya Informasi pasar kerja dan 

bursa kerja yang sesuai dengan Skill 

atau kemampuan pencari kerja 

 

Tersediannya calon transmigrasi yang 

mempunyai Skill sesuai dengan lokasi 

transmigrasi 

 

Terciptanya peningkatan perlindungan  

terhadap tenaga kerja peningkatan 

penyelesaian kasus –kasus  

ketenagakerjaan dan terujudnya 

penerapan  norma-norma 

ketenagakerjaan 

 

 

25,00 % 

 

 

 

12,75,% 

 

 

 

 

 

 

100,00 

% 

 

 

 

72,00 % 

 

 

 

89,00 % 

 

 

 

100,00% 

 

 

25,00 % 

 

 

 

45,99 % 

 

 

 

 

 

 

100,00% 

 

 

 

72,00 % 

 

 

 

89,00 % 

 

 

 

100,00 % 

 

 

100,00 

% 

 

 

 

100,00 

% 

 

 

 

 

 

 

80,00 % 

 

 

 

100,00 

% 

 

 

 

76,60 % 

 

 

 

100,00 

% 

 

 

 

100,00 

% 

 

 

 

100,00 

% 

 

 

 

 

 

 

80,00 % 

 

 

 

100,00 

% 

 

 

 

76,60 % 

 

 

 

100,00 

% 
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD  

 

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan, 

perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan 

pelayanan yang dibutuhkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Barat selama lima tahun mendatang. 

 

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan 

 

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan 

Dinsosnakertrans, meliputi:  

 

1. Banyak peraturan perundangan yang saling tumpang tindih dan 

terus mengalami perubahan di dalam penyusunan dokumen 

perencanaan pembangunan daerah;  

 

2. Pemekaran wilayah desa, kelurahan dan kecamatan beberapa tahun 

kedepan akan menambah beban kerja bagi Dinsosnakertrans 

Kabupaten Lombok Barat jika tidak diiringi dengan pertambahan 

jumlah pegawai;  

 

3. Munculnya dinamika sosial di masyarakat menambah beragam 

permasalahan sosial di lingkungan masyarakat, sehingga menjadi 

prioritas tersendiri bagi bidang sosial khususnya dalam 

mengatasinya;  

 

4. Masih tingginya angka pencari kerja di Kabupaten Lombok Barat 

khususnya, membuat bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga 

Kerja harus lebih luas lagi dalam membuka jalinan kerjasama 

pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja serta memberikan 

informasi lowongan kerja;  
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5. Terbatasnya lapangan kerja formal yang tersedia, sementara jumlah 

angkatan kerja terus bertambah. Disisi lain, banyak perusahaan 

yang di buka namun tidak dapat menyerap tenaga kerja lokal.  

 

7. Beraneka ragamnya suku yang ada di tengah-tengah masyarakat 

khususnya dalam lingkup kerja, membuat masih tingginya angka 

perselisihan antar serikat pekerja. Sehingga hal ini membuat bidang 

Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial harus 

mencari strategi untuk mengatasinya  

 

8. Tantangan utama dalam pembangunan masyarakat di daerah 

transmigrasi adalah bagaimana melakukan pembinaan transmigran 

untuk memanfatkan potensi yang dimiliki baik SDM maupun SDA, 

pendatang maupun masyarakat setempat untuk dapat meningkatkan 

keterampilan, potensi kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan 

kondisi lingkungan.  

 

9. Disamping itu pengolahan/pemanfaatan lahan usaha belum optimal, 

produktivitas lahan masih rendah, kegiatan pengembangan usaha 

belum diprioritaskan, serta aksesibilitas menuju lokasi sangat 

terbatas karena kerusakan pada jalan kabupaten dan jalan provinsi, 

legalitas lahan.  

 

10. Masih mengandalkan kuota dari Kemenakertrans RI untuk 

Transmigrasi Regional karena rendahnya animo masyarakat untuk 

melaksanakan transmigrasi swakarsa. 

 

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD  

 

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk 

pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, meliputi: 
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1. Penambahan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi, keahlian 

yang ada sehingga Dinsosnakertrans maksimal dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi yang ada;  

 

2. Peningkatan profesionalisme aparatur Dinsosnakertrans serta 

melakukan inovasi pelayanan dan Good Governance (transparasi, 

partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima 

terhadap publik;  

 

3. Terbitnya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial telah memberikan angin segar bagi 

pelaksanaan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial karena 

dalam Undang Undang dimaksud berbagai perkembangan 

permasalahan sosial dan upaya pemecahannya telah disesuaikan 

dengan kondisi terkini masyarakat Indonesia.  

 

4. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi 

kabupaten dengan Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten/Kota 

dan intern Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten 

Lombok Barat diharapkan mampu mewujudkan yang lebih integratif.  

 

5. Dukungan infrastruktur PSM, Karang Taruna, Orsos, Relawan 

Sosial, Tokoh Masyarakat maupun lembaga masyarakat.  

 

6. Adanya kebijakan daerah terhadap pembangunan Kesejahteraan 

Sosial.  

 

7. Memonitoring sarana dan prasarana sumber daya alam dan wilayah, 

apa yang menjadi kebutuhan daerah seperti sarana infrastruktur dan 

non infrastruktur yang lebih maju sehingga segala aspek-aspek 

ekonomi dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.  
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN 

TUGAS DAN FUNGSI 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  Pelayanan SKPD 

 

Pada bagian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi 

Dinsosnakertrans Kabupaten Lombok Barat didasarkan pada hasil Analisis 

Gambaran Pelayanan SKPD. Bagian ini menguraikan permasalahan-

permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, 

telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat 

Tahun 2014-2019, serta telaahan Renstra Dinsosdukcapil dan Disnakertrans 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Identifikasi permasalahan Dinsosnakertrans 

Kabupaten Lombok Barat berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas, disiplin 

dan berintegritas sehingga di masa mendatang perlu dioptimalkan dengan 

regenerasi atau penambahan pegawai, pendidikan dan pelatihan, 

peningkatan disiplin secara merata serta penempatan pegawai 

berdasarkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan disiplin bidang studi;  

 

2. Permasalahan tingginya angka pencari kerja, diharapkan bidang 

ketenagakerjaan mampu meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga 

Kerja yang meliputi pendidikan keterampilan bagi pencari kerja agar dapat 

ditempatkan pada sektor kerja tertentu atau bahkan mampu berwirausaha.  

 

3. masih banyaknya perselisihan antar serikat pekerja, diharapkan dengan 

adanya bidang ketenagakerjaan mampu melakukan Peningkatan 

pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum mengenai keselamatan 

dan kesehatan kerja serta mengatasi perselisihan yang ada melalui 

sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan  
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4. Beragamnya permasalahan sosial di masyarakat khususnya mengenai 

PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), membuat bidang 

sosial agar terus meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui 

pengembangan jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga 

tidak terlepas dari peran aktif masyarakat.  

 

 

Tahapan selanjutnya dilakukan analisis terhadap identifikasi potensi 

dan permasalahan strategis serta tindak lanjut terhadap peran Pemerintah 

Kabupaten Lombok Barat, baik di lingkungan strategis eksternal pada Tabel 

3.1.a, maupun di lingkungan strategis internal pada Tabel 3.1.b 

 

Tabel 3.1.a 

Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis Serta Tindak Lanjut Terhadap Peran 

Dinsosnakertrans di Lingkungan Strategis Eksternal di Kabupaten Lombok Barat 

 Potensi  Permasalahan  Tindak Lanjut  

       

 1. Globalisasi  1.a. Ketatnya tingkat  

1.a.i. Mempersiapkan 

SDM  

   persaingan global  Dinsosnakertrans dengan  

   

menuntut 

peningkatan  mengikuti peningkatan  

   kapasitas SDM  kapasitas dan frekuensi  

   Dinsosnakertrans;  keikutsertaan pada  

     pendidikan dan pelatihan  

     yang diselenggarakan  
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     Kementerian/Lembaga  

       

 

2. Koordinasi antar 

lembaga  3. a.  Banyaknya  

3.a.i. lebih dibuka lagi 

akses untuk  

   permasalahan yang  

berkomunikasi 

dengan  

   

muncul dalam 

bidang  berbagai pihak terkait  

   sosnakertrans salah  

dalam berbagai hal  

agar  

   satunya dikarenakan  

terjalin kesepakatan 

dan  

   Banyaknya  

kesepahaman 

sehingga  

   

kesalahpahaman 

dalam  dapat memecahkan  

   Berkomunikasi  permasalahan  

     

sosnakertrans 

dengan baik  
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3. Peraturan Perundang- 3.a. adanya beberapa 

3.a.i. Menyesuaikan 

mekanisme 

Undangan 

perubahan 

perundang- 

dan sistematika 

penulisan. 

 undangan mengenai  

 Sosnakertrans  

   

4. Lingkungan Hidup 

4.b. Belum tersedianya 

SDM 4.b.1.  Menyiapkan SDM 

 Dinsosnakertrans 

Dinsosnakertrans 

melalui 

 

Kabupaten Lombok 

Barat 

manajemen 

kepegawaian 

 yang berkualifikasi 

yang khusus 

menangani 

 khusus dalam 

isu-isu lingkungan 

hidup. 

 penanganan isu-isu  

 lingkungan hidup.  
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Tabel 3.1.b 

 

Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis Serta Tindak Lanjut Terhadap 

Peran Dinsosnakertrans di Lingkungan Strategis Internal di Kabupaten Lombok 

Barat 

 

 

Potensi Permasalahan Tindak Lanjut 

   

1. Sumber Daya Manusia 

1.a. Penempatan SDM 

belum 1.a.i. Pengembangan 

 

sesuai dengan 

kualifikasi manajemen SDM 

 

pendidikan dan disiplin 

ilmu 

berbasis 

kompetensi dan 

 yang dimiliki; penilaian kinerja; 

 

1.b. Belum adanya 

penilaian 

1.b.i.   Penerapan 

manajemen 

 kinerja dan kompetensi berbasis kinerja; 

 SDM secara khusus; 1.c.i.  Penegakan disiplin 

 

1.c.  Longgarnya 

penegakan 

secara merata 

disertai 

 disiplin SDM. dengan pembinaan 

  SDM. 

   

2. Sarana dan Prasarana 2.a. Tuntutan terhadap 

2.a.i. Peningkatan 

anggaran 

 pemeliharaan dan pemeliharaan serta 

 pembaharuan sarana 

pengadaan sarana  

dan 

 

prasarana kantor 

semakin prasarana kantor; 
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 meningkat;  

   

 2.b. Penyediaan sarana 2.b.i. Pemilihan sarana 

 prasarana belum prasarana kantor 

 menyesuaikan dengan dengan tepat dan 

 kebutuhan kantor. 

memiliki kualitas 

serta 

  kuantitas yang 

  memadai. 

   

3. Kewenangan 3.a. Kurang  optimalnya 

3.a.i. Meningkatkan 

koordinasi 

 

pemanfaatan 

kewenangan 

dengan masyarakat 

dan 

 

Dinsosnakertrans 

dalam 

instansi/pihak 

terkait 

 koordinasi antara  

 masyarakat dan pihak-  

 

pihak terkait dalam 

lingkup  

 Permasalahan  

 Sosnakertrans  

   

4. Data dan Informasi 4.a. Data permasalahan 4.a.i. Adanya database 

 

sosnakertrans yang 

belum Dinsosnakertrans 

 

terorganisasi dengan 

baik; 

dengan 

memanfaatkan 

  teknologi informasi; 

 4.b. kurang menyeluruhnya 4.b.i. lebih mendalam lagi 

 informasi mengenai 

dalam mencari data 

dan 
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 Permasalahan informasi terkait 

 

sosnakertrans hingga 

ke Permasalahan 

 

pelosok wilayah 

Kabupaten sosnakertrans di 

 Lombok Barat masyarakat agar 

  Terselenggaranya 

  

kesejahteraan 

sosial 

  Masyarakat 

   

5. Anggaran 5.a. Keterbatasan anggaran 

5.a.i. Perlunya 

pemeringkatan 

 menjadi permasalahan prioritas dalam 

 

klasik dalam 

pelaksanaan 

penentuan program 

dan 

 kegiatan; kegiatan yang 

  direncanakan; 

   

 

5.b. Penentuan kegiatan 

yang 5.b.i. Mengefisiensikan 

 

tidak berdampak 

secara 

penggunaan 

anggaran 

 

langsung pada 

masyarakat; 

kegiatan dengan 

hasil 

  yang efektif; 

 

5.c. Anggaran koordinasi 

yang 

5.c.i.  Memaksimalkan 

fungsi 

 tidak terserap secara koordinasi dan 

 maksimal. konsultasi baik ke 

  provinsi maupun ke 
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  pusat. 

   

 

 

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

 

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait 

dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah 

terpilih. Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala 

daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan 

dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong 

pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala 

daerah dan wakil kepala daerah tersebut. 

 

Visi Bupati Lombok Barat terpilih tahun 2014-2019  adalah: 

 

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, 

MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI 

PATUT PATUH PATJU” 

 

 

Misi Bupati Lombok Barat terpilih tahun 2014-2019 adalah : 

 

1. Meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah untuk 

mendapatkan nilai tambah  (Lobar kreatif,inovatif dan produktif);  

 

2. Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja 

untuk meraih yang terbaik (Lobar berprestasi);  

 

3. Mengembangkan potensi sumberdaya sosial dan budaya yang dimiliki 

untuk keberlanjutan pembangunan (Lobar tangguh dan berbudaya);  
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4. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dengan memperhatikan 

kelestarian dan keseimbangan lingkungan (Lobar lestari);  

 

5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu beradaptasi 

terhadap perkembangan regional, nasional dan global (Lobar sehat dan 

cerdas); 

6. Meningkatkan eksistensi, jati diri dan kebanggaan menjadi masyarakat 

Lombok Barat (Lobar bermartabat). 

 

 

 

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat. Hal ini 

ditunjukkan melalui : 

 

Pernyataan misi ke 5:  

 

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinsosnakertrans Kabupaten Lombok 

Barat dalam memberikan pelayanan sebagai fasilitasi kehidupan 

masyarakat yang kurang mampu sehingga menurunnya angka kemiskinan, 

terbukanya lahan pekerjaan bagi pencari kerja atau bahkan mampu 

berwirausaha mandiri sehingga menurunnya tingkat pengangguran terbuka 

di masyarakat.  

 

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati 

yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2014-

2019, Dinsosnakertrans Kabupaten Lombok Barat secara langsung 

mendukung keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada misi ke-5 yang 

selaras dengan peran DINSOSNAKERTRANS itu sendiri yaitu menurunnya 

tingkat pengangguran terbuka di masyarakat, meningkatkan pembinaan 
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kepada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), serta 

meningkatnya pelayanan hubungan industrial.  

 

3.3 Telaahan Renstra Dinsosdukcapil dan Disnakertrans Provinsi NTB  

 

Hasil telaahan terhadap Renstra Dinsosdukcapil dan Disnakertrans 

Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018, yang bertujuan untuk mengemukakan 

apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari 

pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau 

dari sasaran jangka menengah Renstra Dinsosdukcapil dan Disnakertrans 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan lainnya untuk mengidentifikasi potensi, 

peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukkan penting dalam perumusan 

isu-isu strategis serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kabupaten 

Lombok Barat. 

 

3.3.1 Telaahan Renstra Dinsosdukcapil Provinsi NTB 

 

Dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Dinsosdukcapil 

Provinsi NTB 2010-2015, berikut ini Visi Dinsosdukcapil Provinsi NTB  2010-

2015 adalah : 

1. Membangun ketahanan social yang mampu memberi bantuan penyelamatan 

dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan social dan 

korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas 

generasi muda. 

2. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia, veteran untuk 

menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya. 

3. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin dan 

anak-anak terlantar serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan 

lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 
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4. Mencegah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dengan 

melibatkan unsur masyarakat sampai tingkat Kelurahan/Desa. 

5. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya 

penyalahgunaan narkotik, obat-obatan telarang dan zat adiktif lainnya 

(Narkoba) melalui gerakan pemberantas dan peningkatan kesadaran 

masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotik. 

6. Memberikan akuntabilitas fisik dan non fisik guna menciptakan perspektif 

penyandang cacat dalam segala pengambilan keputusan. 

7. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam pembangunan 

melalui kebijakan daerah yang diemban oleh lembaga yang mampu 

memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender. 

            Dari Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam misi Dinas Sosial 

Kependudukan dan Catatan Sipil  Propinsi NTB. sebagai pernyataan yang 

menjadi dasar penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Misi Dinas 

Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa tenggara Barat antara 

lain : 

1. Meningkatkan Kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan 

dasar. 

2. Memberdayakan potensi penyandang masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS). 

3. Menumbuh kembangkan harga diri / percaya diri PMKS. 

4. Mengoptimalkan  Peran Potensi  Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). 

5. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan. 

6. Meningkatkan efektifitas pelayanan, perlindungan dan Rehabilitasi dalam 

Panti. 

7. Meningkatkan kualitas  pelayanan ketata Usahaan dan sumber daya 

aparatur. 

 

 

Berdasarkan visi dan misi Renstra Dinsosdukcapil Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 2010-2015, maka Dinsosnakertrans Kabupaten Lombok Barat 

harus memperhatikan beberapa hal yang akan menjadi pedoman dalam 
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pelaksanaan pelayanan SKPD dalam 5 (lima) tahun ke depan : 

 

1. Selalu melaksanakan fungsi konsultasi dan koordinasi ke pemerintah 

provinsi dan pemerintah pusat di dalam pelaksanaan kegiatan, yang 

berkaitan dengan pelayanan sosial masyarakat, demi terciptanya 

kesejahteraan sosial yang merata di wilayah Kabupaten Lombok Barat 

khususnya;  

 

2. Lebih mengoptimalkan fungsi pendataan atas berbagai permasalahan sosial 

dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait sehingga dapat 

dilaksanakan dengan cepat dan tepat  

 

dalam penanggulangan berbagai bentuk permasalahan sosial. 

 

Beberapa hal tersebut di atas menjadi masukan di dalam menentukan 

visi dan misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok 

Barat 2014-2019. 

 

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB 

 

Dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB 2013-2018, berikut ini Visi Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB 2013-2018 adalah : 

 

“Mewujudkan Tenaga Kerja dan Transmigran di NTB yang Produktif, Berdaya 

Saing dan Sejahtera” Transmigrasi yang   Mandiri” 

Sedangkan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB  

2013- 2018 adalah : 

 

1. Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Tenaga Kerja sesuai pasar 

kerja 

2. Memperluas Kesempatan Kerja dalam dan luar negeri 
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3. Meningkatkan Keharmonisan dan Keadilan antara pengusaha dan pekerja 

sesuai dengan norma ketenagakerjaan 

4. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan transmigran 

5. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di permukiman 

dan kawasan transmigrasi 

6. Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan internal 

7. Mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja 

8. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan calon transmigran dan 

transmigran 

9. Meningkatkan kemampuan manajerial tenaga kerja dan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah 

10. Meningkatkan kemampuan ketrampilan calon tenaga kerja 

 

Berdasarkan visi dan misi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi NTB 2013 - 2018, maka Dinsosnakertrans 

Kabupaten Lombok Barat harus memperhatikan beberapa hal yang akan 

menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dalam 5 (lima) 

tahun kedepan : 

 

a. Selalu melaksanakan mengedepankan kualitas calon tenaga kerja 

khususnya agar dapat menghasilkan kinerja yang berkualitas di lingkup 

kerjanya;  

 

b. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak perusahaan guna 

memperoleh informasi penempatan calon tenaga kerja, sekaligus 

melakukan pengawasan di bidang ketenagakerjaan agar tenaga kerja 

memperoleh haknya;  

 

c. Lebih mengoptimalkan fungsi pendataan para transmigran pendatang, 

agar dapat merata penyebarannya dan melakukan lebih banyak lagi 

pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kualitas transmigran;  
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d. Selalu  melaksanakan  evaluasi  mengenai  peningkatan  kualitas  hidup  

para  transmigran  

 

menuju kesejahteraan para transmigran. 

 

Beberapa hal tersebut di atas menjadi masukan di dalam 

menentukan visi dan misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Barat 2014-2019. 

 

3.4 Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 3.4.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial 

 

Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di 

Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun Renstra Tahun 2010 –2014 

dengan program dan kegiatan. Telaahan mengenai Renstra Kementerian 

Sosial sebagai berikut : 

1. Program pemberdayaan sosial dengan kegiatan meliputi :  

 

- Penanggulangan kemiskinan.  

 

Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu dari empat intervensi 

kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga 

negara yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak 

berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya 

sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 11 Tahun 

2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian mengenai 

pemberdayaan sosial harus dimaknai secara arif, di mana tujuan 

pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk 

selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan 

berkualitas serta kemandirian dapat dicapai. 

 Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan 

potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara 
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individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan 

akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat 

didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial 

masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.  

 

Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah Keluarga terutama 

Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan sosial 

juga diarahkan untuk menggali nilai-nilai dasar kesejahteraan 

sosial dan Kelembagaan Sosial Masyarakat. Melihat luas cakupan 

tugas serta kinerja yang harus dicapai, perlu dicermati lebih 

mendalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi aktual 

permasalahan utama, capaian, proyeksi ke depan, modal dasar, 

tantangan dan peluang agar dapat dirumuskan suatu rencana 

strategis yang tepat.  

 

- Pemberdayaan komunitas adat terpencil.  

 

Komunitas adat terpencil (KAT) pada umumnya merupakan 

kelompok masyarakat yang termarginalisasi dan belum terpenuhi 

hak-haknya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. 

Marginalisasi terhadap KAT muncul sebagai akibat dari lemahnya 

posisi tawar (bargaining position) mereka dalam menghadapi 

persoalan yang dihadapinya. KAT sering kali  

 

menjadi korban dari konflik kepentingan ekonomi wilayah. 

Eksploitasi sumber daya alam oleh pendatang (kekuatan ekonomi 

yang besar) di wilayah pedalaman menjadikan hak-hak ulayat 

masyarakat atas tanah mereka hilang. 

 

Terjadi pula, lunturnya sistem budaya kearifan lokal, serta rusaknya 

lingkungan tempat mereka hidup. Selain itu, rendahnya 

aksesibilitas ke wilayah tempat tinggal KAT menyebabkan sulitnya 
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KAT setempat menjangkau fasilitas layanan publik yang disediakan 

pemerintah. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan 

ketidakberdayaan dan rendahnya kualitas hidup KAT. 

Komponen kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil, 

meliputi: 

 

(1) Persiapan pemberdayaan melalui kegiatan pemetaan sosial.  

 

(2) Penjajakan awal, studi kelayakan, dan pemantapan kesiapan 

masyarakat.  

 

(3) Pelaksanaan pemberdayaan (tahun I, II, dan III) baik secara 

insitu maupun eksitu. Stimulus pengembangan masyarakat 

(insitu) bagi KAT yang sudah bertempat tinggal menetap dan 

memiliki mata pencaharian.  

 

(4) Pemantapan kelompok kerja (pokja) dan forum konsultasi 

pemberdayaan KAT.  

 

(5) Penempatan petugas lapangan (pendamping sosial).  

 

(6) Pengembangan sumber daya manusia (SDM), baik pengelola, 

pendamping sosial, maupun warga dampingan sosial.  

 

(7) Perlindungan dan advokasi sosial KAT.  

 

(8) Pemantapan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan 

pemberdayaan KAT.  

 

             (9). Pengembangan manajemen sistem informasi KAT.  

 

            (10).Monitoring dan evaluasi.  
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- Pemberdayaan keluarga.  

 

masalah sosial, psikologis, dan wanita rawan sosial ekonomi 

masuk ke  

 

dalam golongan/kelompok fakir miskin adalah memfasilitasi mereka 

dalam kegiatan yang bersifat bimbingan sosial dan pemberdayaan, 

baik  

 

dilakukan dalam mekanisme kelompok maupun perseorangan. 

Selanjutnya, mengembangkan peran dan fungsi kelembagaan 

formal sebagai pusat informasi dan pelayanan konsultasi kepada 

individu, keluarga, kelompok, masyarakat ataupun organisasi 

sehingga mendapatkan pelayanan tepat sasaran.  

 

- Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat.  

 

Di bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial 

(PSKS), selama lima tahun terakhir Kementerian Sosial melalui 

Direktorat Pemberdayaan  

 

Kelembagaan Sosial Masyarakat telah melakukan upaya 

pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan 

infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang 

taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial 

(orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat 

diantaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat 

(kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban suku/etnis 

dan kampung asal) dalam bentuk pelatihan manajemen 

pengelolaan dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). 
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- Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan 

sosial.  

 

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak 

hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam 

penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai 

kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial melalui 

pemberian bantuan dan santunan sosial kepada warakawuri 

pahlawan Selain itu, kepada mereka diberikan pula bantuan 

kesehatan dan bantuan perbaikan rumah untuk warakawuri 

pahlawan, perintis kemerdekaan, dan janda perintis kemerdekaan. 

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kecenderungan 

semakin melemahnya pemahaman dan penghayatan nilai K2KS, 

menurunnya kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan para 

perintis kemerdekaan/ janda  

 

perintis kemerdekaan, dan pejuang serta kondisi taman makam 

pahlawan, makam pahlawan nasional sebagian besar kurang 

terawat.  

 

Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai 

keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda. 

Komponen kegiatan keperintisan, kepahlawanan, dan 

kesejahteraan sosial meliputi:  

 

(1) Penelusuran riwayat/sejarah perjuangan calon penerima  

penghargaan.  

 

(2) Pemberian tanda kehormatan/jasa dan penghargaan tingkat 

nasional.  

 

(3) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS (ziarah 
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wisata, sarasehan kepahlawanan, dan napak tilas).  

 

(4) Bantuan perbaikan rumah keluarga pahlawan, 

perintiskemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan. dinsos 

 

(5) Bimbingan pelestarian K2KS kepada guru, tokoh 

masyarakat/agama/pers.  

 

(6) Pemugaran dan pemeliharaan TMP/MPN/MPK.  

 

2. Program rehabilitasi sosial  

 

- Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak.  

 

Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak berupa 

penyelenggaraan penyantunan,perawatan, perlindungan, 

pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan 

pengangkatan anak dengan sasaran anak balita terlantar,anak 

terlantar, anak tanpa pengasuhan orang tua, anak jalanan, anak 

yang berada dalam asuhan panti sosial.  

 

Selain sasaran yang dikemukakan tersebut ada sasaran lain yang 

perlu mendapatkan perhatian terkait dengan permasalahan 

kesejahteraan sosial anak, seperti kasus penculikan anak, kasus 

perdagangan anak, anak terpapar asap rokok, anak korban 

peredaran narkoba, anak yang tidak dapat mengakses sarana  

 

pendidikan, anak dengan HIV/AIDS, anak yang belum tersentuh 

layanan kesehatan, dan anak yang tidak punya akte kelahiran. 

 

Adapun strategi pelayanan sosial anak yang saat ini dikembangkan 

adalah sebagai berikut, 
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(1) Sosialisasi dan promosi hak-hak anak: upaya ini diarahkan 

untuk meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat akan 

hak-hak anak sehingga anak merasa aman dan terlindungi 

serta terpenuhinya kebutuhan sosial dasar anak. 

 

(2) Penguatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat: adalah 

upaya yang diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi 

keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan 

dan rasa aman pada anak. Dengan demikian anak akan 

tumbuh kembang secara wajar dalam lingkungan yang 

melindungi.  

 

(3) Fasilitasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan: adalah 

upaya yang diarahkan untuk meningkat peran dan fungsi 

lembaga sebagai institusi penganti keluarga sedarah (keluarga 

inti). Melalui peningkatan ini diharapkan kelembagaan sosial 

pelayanan anak dapat berperan secara optimal dalam 

memberikan perlindungan dan rasa aman serta 

memperhatikan hak-hak anak.  

 

(4)   Penguatan dan pengembangan kerja sama serta kemitraan 

strategis adalah upaya yang diarahkan untuk meningkat 

sinergisitas penyelenggaraan  

 

kesejahteraan sosial anak. Dengan demikian dapat 

dikembangkan program dan kegiatan yang utuh, menyeluruh 

dan berkelanjutan. 

 

(5)   Pengembangan model pelayanan sosial anak berbasis ilmu 

pengetahuan dan teknologi: adalah upaya mencari solusi 

dengan menggunakan kerangka kajian dan analisis konsep 
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dan teori untuk mengenali penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial yang memenuhi rasa aman dan hak-hak anak.  

 

(6)  Peningkatan kualitas manajemen dan sistem informasi 

pelayanan sosial anak adalah upaya yang lebih bersifat sistem 

pendukung untuk memberikan informasi dan pelayanan sosial 

anak dalam kerangka penyelenggaraan yang profesional, 

transparan, dan bertanggung jawab serta didasari oleh 

pemahaman hak-hak anak sebagai bagian dari solusi 

rehabilitasi dan perlindungan sosial anak.  

 

- Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial lanjut usia.  

 

Kebijakan sosial lebih diarahkan kepada pelayanan kesejahteraan 

sosial basis keluarga dan komunitas atau masyarakat di samping 

tetap memperhatikan kenyataan di lapangan bahwa banyak sekali 

lanjut usia telantar sekalipun mereka masih memiliki keluarga 

sehingga panti sosial dengan pelayanan gratisnya masih menjadi 

pilihan bagi mereka.  

 

Arah kebijakan ini ditempuh untuk mewujudkan sistem 

perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan sosial lanjut usia, dengan memberikan kesempatan 

yang luas untuk terus beraktivitas dan bekerja selama mungkin 

sehingga aktualitas dirinya di dalam keluarga dan masyarakat lebih 

terjamin.  

 

 

- Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang cacat.  

 

Jenis kecacatan yang ditangani Direktorat Pelayanan dan 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Direktorat Jenderal 



63  

 

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yaitu tunanetra, cacat mental, 

cacat tubuh, tunagrahita, tunalaras, tunarungu wicara, dan penyakit 

kronis.  

 

Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial 

penyandang cacat tersebut dilaksanakan melalui tiga sistem:  

 

(1) Institutional-based yang mencakup program reguler, 

multilayanan, dan multitarget group melalui day care dan 

subsidi silang, dan program khusus yang meliputi outreach 

(penjangkauan), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan 

bantuan ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial 

berbasis masyarakat,  

 

(2) Noninstitutional-based yang mencakup pelayanan 

pendampingan dengan pendekatan family-based dan 

community-based yang menyelenggarakan Rehabilitasi 

Berbasis Masyarakat (RBM),  

 

(3) Pelayanan sosial lainnya mencakup Loka Bina Karya, Praktek 

Belajar Kerja (PBK), Usaha Ekonomi Produktif/Kelompok 

Usaha Bersama (UEP/KUBE).  

 

Setiap tahunnya terdapat kecenderungan meningkatnya 

penyandang cacat dari tahun ke tahun. Sementara itu, program 

pemberian bantuan dana Jaminan sosial bagi Penyandang Cacat 

Berat baru dapat menjangkau jumlah yang sangat terbatas. Hal ini 

disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah, dan sistem 

pendataan dalam rangka verifikasi. Dalam konteks ini diperlukan 

adanya dana pendampingan dari pemerintah daerah untuk 

menjamin keberlangsungan program dan untuk meningkatkan 

jumlah penyandang cacat berat yang dapat menerima program 
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tersebut. 

 

- Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang tuna 

sosial.  

 

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial dilakukan melalui 

kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan serta bantuan usaha 

ekonomi produktif. Upaya lain yang dilakukan dalam kerangka 

pelayanan sosial bagi tunasosial adalah melalui kegiatan 

bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan 

Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut 

yang diarahkan pada pemberdayaan tuna susila (wanita dan waria 

tunasusila), gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan 

pemasyarakatan. Pembentukan jaringan kerja sangat membantu 

untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan 

penyandang tunasosial, khususnya untuk kasus ODHA dan 

tunasusila. Kedua kasus ini cukup signifikan karena berdampak 

ganda terhadap keluarga dan lingkungan sekitar.  

 

 

- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza  

 

Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban 

penyalahgunaan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif 

lainnya) dilakukan oleh Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi 

Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Direktorat Jenderal 

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui rehabilitasi sosial 

terpadu atau pemulihan terpadu. Rehabilitasi sosial terpadu ini 

mencakup aspek psikososial dan spiritual, dan vokasional Di dalam 

upaya merehabilitasi sosial, dilaksanakan juga upaya peningkatan 

dan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban 

napza, terutama pencegahan dan/atau rehabilitasi sosial berbasis 
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masyarakat, peningkatan koordinasi intra- dan inter-instansi 

pemerintah terkait  

 

 

dan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan memantapkan 

peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM) 

dalam kegiatan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial 

korban napza, pengembangan dan peningkatan prasarana dan 

sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza baik secara 

fisik maupun sumber daya manusia.Di samping itu, ada upaya 

peningkatan profesionalisme pelayanan sosial melalui 

pengembangan dan penyediaan sistem informasi tentang 

permasalahan sosial penyalahgunaan napza, dan kegiatan 

pelayanan serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza 

yang mencakup kegiatan pencegahan, rehabilitasi sosial, 

pengembangan dan pembinaan lanjut, serta kegiatan 

kelembagaan, perlindungan, dan advokasi sosial. 

 

Penyalahgunaan Napza adalah permasalahan kesejahteraan 

sosial yang memiliki kecenderungan meningkat. Penambahan 

jumlah kasus penyalahguna Napza bersumber pada dua arus. 

Pertama, penambahan yang berasal dari pengguna yang baru. 

Kedua, penambahan dari mereka yang telah pulih setelah 

melaksanakan kegiatan rehabilitasi kambuh kembali menggunakan 

Napza (relapse). Kompleksitas masalahnya sering kali dipengaruhi 

oleh perubahan pola dan gaya hidup korban. 

 

Untuk mengetahui capaian program dan kegiatan pelayanan dan 

rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza mulai dari 

pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, 

pelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial tentang masalah 

korban penyalahgunaan Napza dapat dilihat dalam uraian berikut. 
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(1) Tersedianya buku-buku, pedoman/acuan/panduan tentang 

penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk pedoman 

yang berbasis institusi ataupun rehabilitasi berbasis 

masyarakat.  

 

(2) Terlatihnya sumber daya manusia (SDM) sebagai 

petugas/tenaga pencegahan penyalahgunaan Napza di 

seluruh Indonesia.  

 

(3) Meningkatnya profesionalisme petugas dan lembaga di bidang 

manajemen dan teknis pelayanan.  

 

(4) Meningkatnya persentase korban penyalahgunaan Napza 

yangtelah mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dan 

menurunnya angka kekambuhan.  

 

(5) Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam 

menanggulangi penyalahgunaan Napza.  

 

(6) Tersedianya database eks korban Napza, lembaga dan SDM 

petugas/pekerja sosial di bidang penanggulangan Napza. 

 

(7) Tersedianya informasi, media, dan sarana dalam kegiatan 

pencegahan dan rehabilitasi sosial penyalah guna Napza 

sehingga mudah untuk diakses masyarakat.  

 

(8) Meningkatnya jumlah Orsos/LSM/dunia usaha/ masyarakat 

yang ikut terlibat dalam upaya penanggulangan 

penyalahgunaan Napza, termasuk dalam pembinaan lanjut 

(baik dari dalam maupun luar negeri).  
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(9) Terbentuknya jaringan kerja antarlembaga rehabilitasi sosial 

korban penyalahgunaan Napza.  

 

(10) Meningkatnya aktivitas sosial ekonomi eks korban Napza.  

 

(11) Tersedianya perangkat perundang-undangan yang mendukung 

pemulihan korban penyalahgunaan Napza.  

 

(12) Adanya forum perlindungan dan advokasi sosial pada tingkat 

nasional, provinsi, kota dan kabupaten.  

 

3. Program perlindungan dan jaminan sosial  

 

- Bantuan sosial korban bencana alam.  

 

Indonesia memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang 

tinggi di hampir seluruh wilayah karena letak geografis dan 

geologis dan banyaknya  

 

vulkanis. Bencana alam seperti gempa bumi, gelombang tsunami, 

letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, 

musim kemarau yang panjang. Musim kemarau dan musim hujan 

dengan intensitas tinggi dan panjang mengakibatkan bencana 

banjir dan tanah longsor. Setiap tahun berbagai jenis bencana 

alam seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan 

kerugian harta benda dalam jumlah tidak sedikit.  

 

Penentuan target pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban 

bencana alam setiap tahunnya mengalami kecenderungan 

meningkat dan melampaui target yang ditentukan. Hal ini terkait 

dengan kejadian bencana alam yang tidak dapat diprediksi 

sehingga penyiagaan bagi keadaan darurat misalnya menjadi 
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sangat penting. Oleh karena itu untuk menghindari kondisi yang 

lebih sulit, Kementerian Sosial telah menyediakan gudang/baffer 

stock di setiap provinsi untuk mengantisipasi kejadian dan keadaan 

darurat tersebut.  

 

Untuk membangun sistem dan mekanisme penanggulangan 

bencana secara terpadu di pusat dan di daerah dilakukan melalui 

kegiatan:  

 

a. Kesiapsiagaan, merupakan upaya untuk meminimalisasi 

jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana 

akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk 

penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan 

mobilisasi kendaraan siaga bencana, penyiapan masyarakat 

untuk memahami risiko bencana melalui penyuluhan sosial, 

latihan, simulasi,  

 

dan gladi lapangan penanggulangan bencana; 

 

b. Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka percepatan 

penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya 

permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan 

dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui 

upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan 

bantuan terapi psikososial, serta pelibatan personel terlatih 

dalam penanggulangan bencana (Taruna Siaga 

Bencana/Tagana); 

 

 

c. Pasca bencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam 

rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban 

bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi 
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sosial secara fisik ataupun nonfisik melalui bantuan stimulan 

bahan bangunan rumah (BBR), santunan sosial (bantuan biaya 

bagi korban meninggal), dan bantuan sosial dalam rangka 

penguatan kondisi psikososial korban;  

 

d. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan 

personel terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana 

(Tagana).  

 

- Bantuan sosial korban bencana sosial.  

 

Penanganan masalah kebencanaan sosial masih terus dilakukan 

pada saat ini yakni melalui penuntasan pengungsi akibat konflik 

sosial, kebakaran, orang telantar di luar negeri, pelintas batas, 

pencemaran limbah, ledakan bom dan kejadian luar biasa yang 

dinyatakan pemerintah sebagai bentuk bencana sosial. Bencana 

sosial yang melanda tanah air dalam beberapa tahun terakhir telah 

menyadarkan kita tentang dampak sosial yang ditimbulkannya baik 

fisik maupun nonfisik, dan terganggunya ketertiban dan tatanan 

sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

 

Sementara itu, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena sosial 

baru dengan munculnya dampak sosial akibat pencemaran 

lingkungan oleh limbah industri, kebakaran hutan, dan berbagai 

kejadian luar biasa yang telah menjadi kenyataan  

sosial, antara lain, peristiwa busung lapar, endemi flu burung,  

 

penataan lingkungan permukiman kumuh dan lain-lain yang 

berdampak luas dalam kehidupan masyarakat dan memerlukan 

penanganan secara khusus.  

 

Penanganan bencana sosial dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu 
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penanganan: 

 

(1) Prabencana 

 

Merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban 

bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. 

Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya 

bencana sosial dan atau mencegah muncul kembali bencana 

sosial yang pernah ada, yang dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

 

a) Keserasian Sosial dengan target penuntasan masalah 

kesejahteraan sosial di “hulu”  

 

b) Penggalian kearifan lokal melalui forum-forum 

saresehandengan tokoh masyarakat lokal.  

c) Penanganan implementasi MoU antara Pemerintah RI 

dan GAM dari tahun 2005 hingga tahun 2009 melalui 

kegiatan Reintegrasi Aceh.  

 

(2) Tanggap Darurat 

 

Merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan 

korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan 

sosial baru akibat bencana.sosial melalui bantuan dalam 

bentuk bantuan bahan bangunan rumah (BBR) dan 

pembangunan rumah bagi korban konflik yang berada di 

tempat pengungsian 

 

(3)  Pasca Bencana 

 

Merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan 
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kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Kegiatan ini 

dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial bagi korban 

bencana sosial akibat konflik. 

 

- Bantuan tunai bersyarat.  

 

Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan 

penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk 

pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat 

miskin dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). 

Program ini di negara-negara lain dikenal dengan Conditional Cash 

Transfers (CCT). Program nasional di bidang penanggulangan 

kemiskinan dari perspektif kesejahteraan sosial ini adalah bantuan 

sosial tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) 

dengan katagori memiliki ibu hamil, ibu menyusui, mempunyai 

balita, mempunyai anak usia sekolah SD dan SMP. Bentuk 

bantuan yang diberikan berupa biaya transpor anak ke sekolah dan 

biaya transpor mengunjungi pusat pelayanan kesehatan. Tujuan 

PKH secara umum adalah untuk meningkatkan jangkauan atau 

aksesibilitas RTSM terhadap layanan publik, khususnya pendidikan 

dan kesehatan. Pemberian bantuan uang tunai untuk jangka 

pendek diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. 

Sedangkan jangka panjang diharapkan dapat terjadi perubahan 

perilaku yang pada akhirnya dapat memutus mata rantai 

kemiskinan RTSM tersebut. 

 

4. Program asuransi kesejahteraan sosial. 

 

Kemiskinan bukan saja masalah yang dihadapi bangsa Indonesia 

Kemiskinan sudah menjadi isu global dan menjadi agenda bersama 

bangsa-bangsa di dunia untuk menanggulanginya. Oleh karena itu, 

program penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara 
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bersama-sama dan bersinergi. Semua pihak dapat terlibat aktif dalam 

penanganannya. Program terobosan itu antara lain melalui 

percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana 

untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat 

sangat miskin. Jaminan kesejahteraan sosial  

dikembangkan Kementerian Sosial dan dilaksanakan oleh Direktorat 

Jaminan Kesejahteraan Sosial berupa Asuransi Kesejahteraan Sosial 

(Askesos). Askesos dimaksudkan sebagai program pengganti 

pendapatan, 

 

pemeliharaan dan peningkatan pendapatan di mana peserta Askesos 

dapat melakukan proteksi sosial secara mandiri. 

 

5. Program perlindungan bagi korban kekerasan dan pekerja  migran. 

 

Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas di dalam negeri 

memicu banyaknya penduduk usia kerja yang menganggur mencari 

peluang kerja di luar negeri. Namun sering kali niat kuat ini tidak 

diiringi dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang 

memadai tentang berbagai hal yang perlu disiapkan dalam 

pengurusan perizinan ke luar negeri dan keterampilan kerja yang 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara penerima. 

 

Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial muncul ketika pekerja 

migran berada di luar negeri seperti korban tindak kekerasan (KTK), 

korban perdagangan manusia (human trafficking), pelecehan seksual 

dan eksploitasi tenaga kerja. Pekerja migran yang menjadi korban 

tindak kekerasan menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang 

mengemuka karena para korban selain bermasalah mengenai 

keimigrasian tetapi juga menjadi korban tindak kekerasan. Isu tindak 

kekerasan tidak hanya dialami oleh pekerja migran. Dewasa ini 

kasus-kasus korban tindak kekerasan banyak ditemukan di 
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lingkungan terdekat, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga 

yang dilakukan oleh pasangannya atau oleh orangtua terhadap 

anaknya. Yang lebih luas lagi adalah kasus kekerasan yang terjadi 

karena konflik sosial. 

 

Korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah yang 

teridentifikasi diberikan bantuan UEP dan mendapat pendampingan 

dari pekerja sosial masyarakat sebagai pendamping. Bantuan sosial 

bagi pekerja migran bermasalah dilaksanakan melalui bantuan 

makanan dan pemulangan ke daerah asal melalui kerjasama dengan 

PT DAMRI dan PT Pelni. Pekerja migran yang telah dipulangkan ke 

daerah asal direkomendasikan melalui Dinas Sosial setempat untuk 

mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). 

 

6. Program penyelenggaraan undian. 

 

Peningkatan partisipasi dunia usaha, khususnya penyelenggara 

Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang 

(PUB) ditandai dengan meningkatnya pengajuan permohonan izin 

penyelenggaraan UGB dan PUB sebanyak 30 persen setiap 

tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya rasa tanggung jawab dan 

kepedulian sosial yang besar dari kalangan dunia usaha terhadap 

masalah kesejahteraan sosial. 

 

7. Program pendidikan, pelatihan, pemeliharaan dan pengembangan 

kesejahteraan sosial.  

 

Kegiatan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial yang 

dikembangkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan 

Sosial (Puslitbang Kesos) yang diarahkan pada pemenuhan 

kebutuhan, arah kebijakan, dan program pembangunan 

kesejahteraan sosial, serta kegiatan-kegiatan yang telah diluncurkan 



74  

 

kementerian. Bahkan telah dikembangkan suatu penelitian untuk 

kebutuhan unit teknis kementerian (by research programme) seperti 

yang telah diimplementasikan pada kegiatan pola konsentrasi di 

wilayah perbatasan antar-negara dan daerah terpencil (Kepulauan 

Miangas, Kepulauan Marore dan Kabupaten Sukabumi). Kegiatannya 

langsung memberikan intervensi kepada masyarakat sasaran, 

terutamakearifan lokal dan institusi-institusi lokal untuk mendukung 

program penguatan desa yang berketahanan sosial.  

 

8. Program pengembangan sistem perlindungan sosial.  

 

Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bisa membantu 

memecahkan permasalahan pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

Dari paparan RENSTRA Kementerian Sosial dapat membuktikan 

bahwa pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang 

kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial 

seperti kemiskinan. ketelantaran, kecacatan, ketunaansosial, 

penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban 

bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara 

terencana,terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud 

komitmen pemerintah 

 

untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat 

yang menyandang permasalahan sosial. Perkembangan pembangunan 

kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma 

pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah 

desentralistik. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah 

untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat 

sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan. 
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3.4.2 Telaahan RENSTRA Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

 

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

tahun 2010-2014 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan 

Pembangunan Nasional dan Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan. Arah 

kebijakan akan dilaksanakan melalui berbagai program prioritas yang 

terdiri dari prioritas nasional, prioritas bidang dan prioritas Kementerian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kontrak Kinerja Menteri melalui 6 

program teknis dan 3 program pendukung. 

 

A. Bidang Tenaga Kerja 

 

Pembangunan ketenagakerjaan tahun 2010-2014 diarahkan untuk: 

 

(1) Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik (decent 

work), yaitu lapangan kerja produktif serta adanya 

perlindungan dan jaminan sosial yang memadai;  

 

(2) Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan 

merata dalam sektor-sektor pembangunan;  

 

(3) Meningkatkan kondisi dan mekanisme Hubungan Industrial 

untuk mendorong kesempatan kerja;  

 

(4) Menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan 

melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama), 

sesuai hukum internasional;  

 

(5) Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja;  

 

(6) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas;  
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(7) Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program 

pemerintah;  

 

(8) Menyempurnakan kebijakan migrasi dan pembangunan;  

 

(9) Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui 

informasi pasar  

 

kerja. 

 

Memasuki pembangunan tahun 2010-2014, pembangunan di 

bidang ketenagakerjaan diperkirakan masih diwarnai 

permasalahan, antara lain: 

 

1) Tingginya tingkat pengangguran;  

 

2) Rendahnya perluasan kesempatan kerja;  

 

3) Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;  

 

4) Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial.  

 

Untuk melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan di 

Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah 

menyusun Renstra Tahun 2010 –2014 dengan program dan 

kegiatan. Telaahan mengenai Renstra Kementerian Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi  sebagai berikut : 

 

1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan 

Produktivitas, melalui kegiatan:  

 

a. Pelatihan Kewirausahaan;  
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b. Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan 

Program Pelatihan;  

 

c. Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga 

Kepelatihan;  

 

d. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas;  

 

e. Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan 

Luar Negeri;  

 

f. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan 

Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas;  

 

g. Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi 

Kompetensi Profesi;  

 

h. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur 

dan Tenaga Kerja;  

 

i. Pelaksanaan dan Peningkatan Produktivitas;  

 

j. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan 

Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri;  

 

k. Peningkatan Kualitas Transmigran dan Calon Transmigran;  

 

l. Pengembangan Program dan Peningkatan Kapasitas SDM 

Pelatihan Ketransmigrasian; 

 

m. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur 
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dan Tenaga Kerja;  

 

n. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Industri;  

 

o. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan 

Produktivitas;  

 

p. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi.  

Program kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kompetensi 

dan produktivitas tenaga kerja, untuk mencetak tenaga kerja 

dan wirausaha baru yang berdaya saing. 

 

 

2. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan 

kegiatan meliputi: 

 

a. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;  

 

b. Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia Luar Negeri;  

 

c. Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan 

Kerja;  

 

d. Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja;  

 

e. Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing;  

 

f. Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja;  
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g. Dukungan  Manajemen  dan  Dukungan  Teknis  Lainnya  

Direktorat  

 

Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. 

 

Program kegiatan ini bertujuan untuk perluasan penciptaan 

kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja baik di dalam 

maupun di luar negeri. Untuk mendukung program ini Bidang 

Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Barat dalam RENSTRA 2014-2019 telah 

menyusun Program Peningkatan Kesempatan Kerja beserta 

kegiatannya. 

 

Indikator kinerja dari program ini adalah meningkatnya 

penempatan dan perluasan kesempatan kerja melalui fasilitasi 

pelayanan penempatan tenaga kerja, yang diukur melalui: 

 

a. Jumlah penempatan tenaga kerja;  

 

b. Jumlah lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja yang 

sesuai dengan standar pelayanan minimum.  

 

3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan 

Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja  

 

Dengan kegiatan meliputi :  

 

a. Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan;  

 

b. Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan 

Hubungan  Industrial;  
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c. Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas 

Pencegahan PHK dan Penyelesaian Hubungan Industrial;  

 

d. Konsolidasi Peningkatan Pelaksanaan Pengupahan dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Yang Lebih Baik;  

e. Konsolidasi Pembinaan Syarat-Syarat Kerja Non 

Diskriminasi;  

 

f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja.  

 

Indikator kinerja Program Pengembangan Hubungan 

Industrial  

 

dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah 

meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan jaminan 

sosial tenaga kerja melalui persyaratan kerja, kesejahteraan 

dan analisis diskriminasi, pengupahan, penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial, yang diukur dari: 

 

a. Jumlah tenaga kerja yang menjadi anggota Jamsostek;  

 

b. Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang 

dapat diselesaikan melalui mediator;  

 

c. Jumlah Lembaga Kerjasama Bipartit yang terbentuk;  

 

d. Jumlah Lembaga Kerjasama Tripartit yang dibentuk;  

 

e. Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan;  
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f. Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan.  

 

4. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan 

Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan  

 

Dengan kegiatan meliputi :  

 

a. Peningkatan Penerapan Norma Ketenagakerjaan dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja;  

 

b. Peningkatan Peran Serta Lembaga-Lembaga dan Personil 

Dalam Penerapan Norma Ketenagakerjaan;  

 

c. Peningkatan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja;  

 

d. Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan 

Penghapusan Pekerja Anak;  

 

e. Dukungan  Manajemen  dan  Dukungan  Teknis  Lainnya  

Direktorat  

 

Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. 

 

Indikator Kinerja dari program ini adalah meningkatnya 

penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 

di tempat kerja, yang diukur dari: 

 

a. Jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3);  
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b. Jumlah tenaga pengawas yang memenuhi standar 

kompetensi;  

 

c. Jumlah pekerja anak yang ditarik dari bentuk-bentuk 

pekerjaan terburuk bagi anak;  

 

d. Persentase perusahaan yang memenuhi norma pekerja 

perempuan;  

 

e. Jumlah pekerja yang memperoleh hak jaminan sosial 

tenaga kerja.  

 

 

B. Bidang Transmigrasi  

 

Penyelenggaraan transmigrasi tahun 2010-2014 diarahkan 

sebagai alternatif dalam mengurangi kesenjangan wilayah, 

dapat berkonstribusi dalam  

memperkuat ketahanan pangan nasional dan kecukupan papan, 

memperkuat pilar ketahanan nasional, mendukung kebijakan 

pengembangan energi alternatif, mendukung pemerataan 

investasi secara berkelanjutan yang pada akhirnya dapat 

mengurangi kemiskinan dan pengangguran.  

 

Kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan 

pembangunan ketransmigrasian adalah:  

 

1) Mengembangkan potensi sumberdaya alam perdesaan 

terintegrasi dengan pengembangan perkotaan dalam satu 

kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah dalam 

bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau 

Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT), serta fasilitasi 
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perpindahan dan penempatan penduduk untuk memenuhi 

kebutuhan sumberdaya manusia dan memberikan peluang 

usaha di kawasan transmigrasi.  

 

Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut 

adalah: 

 

a. Mengintegrasikan pembangunan WPT atau LPT dengan 

pemugaran permukiman penduduk setempat, 

pembangunan permukiman pada kawasan potensial, dan 

revitalisasi permukiman transmigrasi yang ada untuk 

membentuk atau mendukung kawasan perkotaan baru 

dengan skema KTM;  

 

b. Menetapkan produk unggulan sejak perencanaan dan 

pembangunan permukiman melalui pola pengembangan 

agribisnis dan agroindustri;  

 

c. Mengembangkan investasi melalui kerjasama kemitraan 

Badan Usaha dengan masyarakat di kawasan 

transmigrasi;  

 

d. Memberikan akses kepada masyarakat terhadap 

informasi potensi dan peluang yang tersedia di kawasan 

transmigrasi;  

 

f. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia calon 

transmigran serta pembekalan mental dan etos kerja; 

Meningkatkan kualitas seleksi calon transmigran;  

 

g. Meningkatkan kualitas mediasi kerjasama antar daerah.  
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2) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi 

dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat 

pertumbuhan baru dalam mendukung pengembangan 

perdesaan dan ekonomi lokal dan daerah untuk 

mewujudkan kemandirian masyarakat dan daya saing 

kawasan transmigrasi.  

 

Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut 

adalah:  

 

a. Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat, melalui 

pemberian input dan modal, penguatan lembaga sosial, 

fasilitasi kewirausahaan, penguatan lembaga sosial dan 

lembaga masyarakat, pengembangan sarana dan 

prasarana pendidikan, kesehatan dan mental spiritual;  

 

b. Pengembangan usaha ekonomi melalui fasilitasi 

pengembangan usaha produktif, pendampingan, 

peningkatan produktivitas masyarakat, serta fasilitasi 

dan mediasi pengembangan bisnis dan kemitraan;  

 

c. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan, 

penyediaan prasarana intra dan antar kawasan, 

pembangunan sarana dan prasarana pusat 

pertumbuhan baru;  

 

d. Peningkatan kemandirian masyarakat transmigrasi di 

kawasan transmigrasi;  

 

e. Penguatan   kapasitas   SDM   Pengelola   dalam   

pengembangan  
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kawasan sebagai embrio pusat pertumbuhan/perkotaan 

baru. 

 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang 

ketransmigrasian dilaksanakan melalui 2 (dua) program 

yaitu: 

 

1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi meliputi:  

 

a. Penyediaan lahan Transmigrasi;  

 

b. Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan 

Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi;  

 

c. Pembangunan Permukiman di Kawasan Transmigrasi;  

 

d. Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi;  

 

f. Pengembangan peranserta masyarakat dalam 

pembangunan transmigrasi; Dukungan  Manajemen  

dan  Dukungan  Teknis  Lainnya  Ditjen.  

 

Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan 

Transmigrasi. 

 

Indikator kinerja dari program ini adalah terbangunnya 

permukiman di Kawasan Transmigrasi sebagai tempat 

tinggal dan tempat berusaha yang layak, yang diukur dari: 

 

1) Jumlah permukiman transmigrasi, sarana dan 

prasarana Kawasan Transmigrasi yang dibangun;  
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2) Jumlah transmigran yang difasilitasi perpindahan dan 

penempatannya di Kawasan Transmigrasi serta jumlah 

penduduk setempat yang ditata terintegrasi dengan 

penempatan transmigran di Kawasan Transmigrasi;  

 

3) Nilai rencana investasi yang akan dikembangkan di 

Kawasan Transmigrasi.  

 

2. Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan 

Kawasan Transmigrasi, meliputi:  

 

a. Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan 

Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi;  

 

Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat di 

Kawasan Transmigrasi;  

 

b.  Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi;  

 

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan 

Transmigrasi;  

 

d. Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi;  

 

e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 

Ditjen. Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan 

Kawasan Transmigrasi.  

 

Indikator Kinerja Program Pengembangan Masyarakat 

transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi adalah 

berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi 

yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem 
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pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing, 

yang diukur dari: 

 

a. Jumlah permukiman dan keluarga yang dibina dan 

ditingkatkan kapasitasnya di kawasan transmigrasi;  

 

b. Jumlah lahan produktif dan kelembagaan ekonomi di 

kawasan transmigrasi;  

 

c. Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri;  

 

 

d. Jumlah kawasan transmigrasi sebagai embrio pusat 

pertumbuhan/perkotaan baru;  

 

 

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat melaksanakan urusan Pemerintah 

daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang sosial, 

tenaga kerja dan transmigrasi. Sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan 

langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Lombok Barat 

serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 

 

Untuk Pembangunan bidang kesejahteraan Sosial, dalam menangani 

berbagai permasalahan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan. 

Begitu juga dengan bidang ketenagakerjaan. 

 

3.7 Penentuan Isu-isu Strategis  
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Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut : 

 

1. Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang perlu 

ditingkatkan 

2. Semakin meningkatnya angka pencari kerja pada usia produktif 

3. Kondisi hubungan industrial yang kurang kondusif sehingga rentan 

memunculkan kasus-kasus perselisihan dalam perusahaan   

4. Kurangnya animo masyarakat untuk melakukan transmigrasi secara swakarsa 

sehingga setiap tahunnya hanya mengandalkan kuota transmigrasi dari 

Kemenakertrans RI (transmigrasi regional) 
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BAB  IV 

 

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN 

 

4.1. Visi dan Misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat  

 

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi dan Misi Dinsosnakertrans 

Kabupaten Lombok Barat akan menunjang dan menjabarkan dukungan 

terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada RPJMD 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019. Visi dan misi SKPD harus jelas 

menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam 

upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai 

kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan 

peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan 

isu strategis yang relevan. 

 

4.1.1 Visi  

 

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi 

masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas 

dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Sesuai 

dengan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 

2014-2019, maka visi Dinsosnakertrans Kabupaten Lombok Barat 

Tahun 2015-2019 adalah : 

 

“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigran yang Produktif dan Berdaya Saing “ 
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Makna yang terkandung didalamnya dapat dijelaskan dan 

diuraikan sebagai 

 

berikut : 

 

1. Produktif, yaitu meningkatkan kemampuan untuk mendapatkan nilai 

tambah atau hasil yang lebih baik lagi.  

 

2. Berdaya Saing,  yaitu memiliki daya saing dengan semangat yang 

tinggi, efektif dan responsif.  

 

Dari penjabaran mengenai Visi Dinsosnakertrans Kab. Lobar di atas, 

dapat di tarik kesimpulan mengenai Visi Dinsosnakertrans Kab. Lobar 

secara keseluruhan yaitu masyarakat Kabupaten Lombok Barat dapat 

mencapai kondisi hidup yang sejahtera bilamana mereka memperoleh 

hak-hak sebagai berikut : 

 

a. Mempunyai mata pencaharian/penghasilan yang memadai (mampu 

memenuhi kebutuhan dasar);  

 

b. Mempunyai rasa aman dan nyaman dalam keluarga dan masyarakat;  

 

c. Bisa beribadah dengan baik (beriman) dan rukun;  

 

d. Memperoleh keterampilan kerja yang sesuai;  

 

e. Dapat hidup dengan demokratis;  

 

Serta dapat menciptakan kualitas tenaga kerja yang produktif dan 

berdaya saing hingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi secara keseluruhan serta meratanya pembangunan infrastruktur 

dan hasil-hasil pembangunan lainnya 
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4.1.2 Misi  

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil 

dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan 

Tugas, Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi 

Dinsosnakertrans Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut : 

 

- Mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara professional, 

sistemik, menyeluruh dan terpadu 

- Memberdayakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

- Mengoptimalkan Peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial 

(PSKS) baik perorangan maupun lembaga dalam penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial. 

- Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dalam dan luar negeri 

- Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pencari kerja dan calon 

transmigran 

- Meningkatkan K3 di tempat kerja, keharmonisan hubungan industrial 

serta perlindungan hak-hak normatif pekerja. 

 

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  

 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat 

 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, 

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. 

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga 

rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa 

mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran 

yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan ditetapkan berdasarkan 

potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan 

Dinsosnakertrans Kabupaten Lombok Barat. Tujuan jangka menengah 
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Dinsosnakertrans Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut : 

 

1. Meningkatkan  kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara 

professional, sistemik, menyeluruh dan terpadu.  

2. Meningkatkan pemberdayaan sosial bagi PMKS (Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial) 

3. Meningkatkan Peran serta PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan 

Sosial) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

 

4. Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja secara optimal. 

5. Meningkatkan pelayanan pelatihan kerja dan pelayanan transmigrasi 

6. Meningkatkan sarana hubungan industrial organisasi pengusaha dan 

pekerja. 

7. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja. 

8. Meningkatkan kesejahteraan pekerja. 

 

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang 

akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Lombok 

Barat dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran 

yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu 

Rencana Strategis SKPD Dinsosnakertrans Kabupaten Lombok Barat sebagai 

berikut : 

 

Pertama, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara 

professional, sistemik, menyeluruh dan terpadu. Adapun sasaran dari tujuan 

tersebut yaitu Terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara 

professional, sistemik, menyeluruh dan terpadu. 

Kedua, Meningkatkan pemberdayaan sosial bagi PMKS (Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial. Adapun sasaran dari tujuan tersebut yaitu Terwujudnya 

pemberdayaan dan kemampuan ekonomi PMKS (Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial). 

Ketiga, Meningkatkan peran serta PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan 
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sosial. Adapun sasaran dari tujuan tersebut yaitu Tersedianya PSKS yang 

memberikan pelayanan kesejahteraan sosial. 

Keempat, Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja secara optimal. 

Adapun sasaran dari tujuan tersebut yaitu Terwujudnya pelayanan informasi 

bursa kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja dan Terwujudnya 

peningkatan tenaga kerja yang terampil dan produktifitas tenaga kerja. 

 

Kelima, Meningkatkan pelayanan pelatihan kerja dan pelayanan transmigrasi. 

Adapun sasaran dari tujuan tersebut yaitu Terwujudnya peningkatan kualitas 

pelayanan transmigran yang diberangkatkan sesuai dengan target. 

Keenam, Meningkatkan sarana hubungan industrial organisasi pengusaha dan 

pekerja. Adapun sasaran dari tujuan tersebut yaitu Terwujudnya penyelesaian 

kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit. 

Ketujuh, Meningkatkan perlindungan tenaga kerja. Adapun sasaran dari tujuan 

tersebut yaitu Terwujudnya peningkatan pemeriksaan perusahaan. 

Kedelapan, Meningkatkan kesejahteraan pekerja. Adapun sasaran dari tujuan 

tersebut yaitu terwujudnya hak-hak normatif pekerja dan perlindungan tenaga 

kerja. 

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi  

Kabupaten Lombok Barat 2015-2019 berdasarkan rumusan Misi dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.1. 

Misi dan Tujuan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Barat 

No. MISI TUJUAN 

1. Mewujudkan penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial secara 

professional, sistemik,menyeluruh 

dan terpadu 

1. Meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial secara professional, 

sistemik, menyeluruh dan terpadu 

2. Memberdayakan Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS)  

2. Meningkatkan pemberdayaan 

sosial bagi Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
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3. Mengoptimalkan peran Potensi 

dan Sumber Kesejahteraan Sosial 

(PSKS) baik perorangan maupun 

lembaga dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial. 

3. Meningkatkan peran serta 

PSKS dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial 

4. Meningkatkan perluasan 

kesempatan kerja dalam dan luar 

negeri 

4. Meningkatkan pelayanan 

penempatan tenaga kerja secara 

optimal 

5. Meningkatkan kemampuan dan 

ketrampilan pencari kerja dan 

calon transmigran 

5. Meningkatkan pelayanan 

pelatihan kerja dan pelayanan 

transmigrasi 

6. Meningkatkan K3 di tempat 

kerja,keharmonisan hubungan 

industrial serta perlindungan hak-

hak normatif pekerja 

6.1 Meningkatkan sarana 

hubungan industrial organisasi 

pengusaha dan pekerja. 

6.2. Meningkatkan perlindungan 

tenaga kerja  

6.3. Meningkatkan 

kesejahteraan pekerja. 

 

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan  

 

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 

untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil 

oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dan 

sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM dalam 

penyelenggaraan      

kesejahteraan sosial. 

2. Menyusun Pedoman, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 

3. Melaksanakan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) dan PSKS 
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Melaksanakan Sosialisasi Program Penyelenggaraan Kesejahteraan 

Sosial. 

4. Melaksanakan Identifikasi, Verifikasi dan Seleksi calon penerima bantuan 

5. Melaksanakan bimbingan dan pelatihan sosial serta pemberian bantuan 

kepada PMKS   

             dan PSKS. 

6. Melakukan pembinaan lanjut, monitoring dan evaluasi. 

7. Pembinaan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sector-sektor 

jasa, industry dan sector-sektor strategis lainnya melalui Penyuluhan dan 

Bimbingan Jabatan (PBJ),Informasi Pasar Kerja (IPK) serta bursa kerja. 

8. Pembinaan Kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pengembangan 

produktifitas tenaga kerja. 

9. Koordinasi, Konsultasi, Identifikasi, Sosialisasi, Verifikasi, Fasilitasi 

transmigrasi. 

10. Mobilisasi pelayanan pemberangkatan calon transmigran sampai ke lokasi 

tujuan. 

11. Sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

12. Fasilitasi perselisihan hubungan Industrial. 

13. Verifikasi dan Identifikasi organisasi pekerja dan pengusaha serta data 

objek pengawasan. 

14. Melaksanakan pengujian sarana/peralatan perusahaan. 

15. Perlindungan hak-hak normative pekerja (upah, K3, Kepersertaan BPJS 

Ketenagakerjaan/Kesehatan).  

 

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi 

program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu 

kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan 

maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong 

dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Untuk itu kebijakan yang ditetapkan oleh 

Dinsosnakertrans Kabupaten Lombok Barat adalah : 

1. Peningkatan kapasitas SDM dalam penyelenggaraan Kesejahteraan 

Sosial. 
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2. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 

3. Penyediaan data PMKS dan PSKS yang Valid dan Akurat. 

4. Peningkatan pemahaman terhadap program penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial. 

5. Peningkatan akurasi data calon penerima bantuan. 

6. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan PMKS dan PSKS. 

7. Peningkatan kemandirian PMKS dan PSKS 

8. Peningkatan pelayanan terhadap tenaga kerja melalui Bursa Kerja On Line 

(BKOL) dan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri 

dengan cara “One Day Service” (Pelayanan maksimal satu hari kerja). 

9. Peningkatan Pelayanan, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (PBJ), 

Informasi Pasar Kerja serta bursa kerja. 

10. Peningkatan Kapasitas ketrampilan tenaga kerja. 

11. Peningkatan pelayanan penempatan transmigrasi 

12. Peningkatan kapasitas pegawai (Pejabat dan tenaga teknis : mediator dan 

pengawas ketenagakerjaan). 

13. Peningkatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui 

perundingan bipartit. 

14. Peningkatan penerbitan ijin operasional perusahaan 

15. Peningkatan pengawasan norma kerja serta perlindungan tenaga kerja K3, 

BPJS Ketenagakerjaan/ Kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97  

 

BAB. V 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,  INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

5.1 Rencana Program Tahun 2015 - 2019 

 

Penyusunan program pembangunan akan terus berlanjut dan di 

prioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Lombok Barat, dengan 7 (tujuh) Program Prioritas untuk 

Bidang Sosial yaitu: 

 

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial  

 

2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.  

 

3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.  

 

4. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat.  

5. Program Bantuan dan Perlindungan Sosial 

6. Program Peningkatan dan Rehabilitasi Panti Sosial. 

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 

 

Selanjutnya untuk program prioritas Bidang Ketenagakerjaan, diantaranya : 

 

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja  

 

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga 

Kerja. 

 

. Sedangkan untuk Bidang Transmigrasi dengan 1 (satu) Program Pilihan 
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yaitu :  

 

1. Program  Transmigrasi Regional 

 

5.2 Rencana Kegiatan tahun 2015 –2019  

 

Rencana kegiatan pembangunan di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi di Kabupaten Lombok Barat untuk kurun waktu tahun 2015 – 2019 

secara rinci masing-masing program sebagaimana tersebut diatas, dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 

5.2.1 Program Prioritas Urusan Sosial 

 

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial meliputi :  

 

a. Rehabilitasi Sosial Bekas warga Binaan Pemasyarakatan 

b. Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis 

c. Rehabilitasi Sosial ODK (Penyandang Cacat) 

d. Rehabilitasi Sosial Anak Nakal/Korban Penyalahgunaan Napza 

e. Pelayanan Sosial Anak Terlantar 

f. Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar 

 

2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) 

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, 

dengan kegiatan meliputi : 

a. Pemberdayaan Fakir Miskin 

b. Pendataan, Penyuluhan Kesejahteraan Sosial 

3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan 

kegiatan meliputi :  

a. Pemberdayaan Yayasan/Orsos 

b. Pemberdayaan Karang Taruna 

c. Pemberdayaan PSM 
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d. Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial 

 

4. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat dengan 

kegiatan  meliputi :  

a. Kesiap siagaan Penanggulangan Bencana  

b. Pemulihan Sosial Eks Korban Bencana Alam dan Sosial. 

 

5. Program Bantuan dan Perlindungan sosial dengan kegiatan meliputi : 

a. Pengendalian Askesos 

b. Penanganan Orang Terlantar 

c. Penanganan Eks Pekerja Migran 

d. Penanganan Eks Korban Tindak Kekerasan 

e. Dukungan Kegiatan Dekonsentrasi PKH 

 

6. Program Peningkatan dan Rehabilitasi Panti Sosial dengan kegiatan 

meliputi :  

a. Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Asuhan. 

 

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan 

kegiatan meliputi : 

a. Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis 

Masyarakat (WKSBM). 

 

5.2.2. Program Prioritas Urusan Tenaga Kerja 

 

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja  

a.  Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja 

b.  Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja 

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 

a. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan 

Pelatihan Kewirausahaan. 

b. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja. 
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c. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja. 

d. Pendataan Tenaga Kerja AKAD, AKAN dan AKL. 

e. Pemantauan Penempatan Tenaga Kerja Asing. 

 

3  . Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja  

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan dan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartite dan 

kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh. 

b. Sosialisasi peraturan tentang jaminan sosial tenaga kerja/BPJS. 

c. Pembinaan penerapan norma K3 

d. Pembinaan penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan 

e. Pendataan objek pengujian K3. 

 

5.2.3. Program Prioritas Urusan Transmigrasi 

 1. Program Transmigrasi Regional dengan kegiatan meliputi : 

  a. Pembinaan Calon Transmigrasi Regional. 

  b. Pendataan, Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran. 

  c. Pembinaan, Pengangkutan dan Penampungan 

  

Secara rinci tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok 

sasaran dan pendanaan indikatif, dapat dilihat pada lampiran tabel. 
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BAB VI 

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA 

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

 

Diperlukan adanya suatu indikator yang dapat digunakan dalam 

mengukur kinerja yang akan dicapai Kabupaten Lombok Barat dalam 

pencapaian target lima tahun mendatang. Untuk mengukur kinerja target 

capaian setiap tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 dapat dilihat pada Tabel 6.1. 

 

Tabel 6.1 

Indikator Kinerja SKPD Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 

No Indikator Kondisi 

Kinerja 

pada 

awal 

periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi 

kinerja 

pada 

akhir 

periode 

RPJMD 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 Sosial 

 

       

13.1 Peningkatan 

Cakupan PMKS 

yang 

memperoleh 

bantuan sosial 

0,20 0,23 0,27 0,30 0,33 0,36 0,36 

 

13.2 

Peningkatan 

penanganan 

PMKS 

9,57 9,66 9,74 9,83 9,92 10,01 10,01 

14 Ketenagakerjaan        
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14.1 Peningkatan 

Angka Partisipasi 

angkatan kerja 

49,15 50,03 50,90 51,77 52,62 53,47 53,47 

14.2 Peningkatan 

Tingkat 

Partisipasi 

Angkatan Kerja 

52,37 53,36 54,34 55,31 56,28 57,24 57,24 

14.3 Penurunan 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

2,27 2,12 1,99 1,86 1,73 1,57 1,57 

14.4 Peningkatan 

Pencari Kerja 

yang 

ditempatkan 

70,66 71,84 72,93 73,93 74,87 75,74 75,74 

14.5 Peningkatan 

Keselamatan dan 

Perlindungan 

Naker 

30,02 31,71 33,83 35,94 38,05 40,17 40,17 

14.6 Penurunan 

perselisihan 

buruh dan 

pengusaha 

terhadap 

kebijakan 

Pemerintah 

Daerah 

92,31 75,00 72,73 70,00 66,67 62,50 62,50 

14.7 Penurunan 

angka sengketa 

pengusaha 

pekerja pertahun 

2,75 2,54 2,33 2,11 1,90 1,69 1,69 
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8 Ketransmigrasian 

 

       

8.1 Peningkatan 

Transmigran 

swakarsa 

0 10 17,14 20 22,22 24 24 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Demikian Renstra ini dibuat untuk waktu 5 tahun, dari tahun 2014 sampai 

dengan tahun 2019, semoga terpenuhinya pelayanan urusan sosial dan 

ketenagakerjaan yang berkualitas dan akuntabel dan terwujudnya keberhasilan 

pengelolaan transmigrasi daerah sebagai penyangga pembangunan Kabupaten 

Lombok Barat menuju masyarakat yang maju dan sejahtera dalam pelaksanaan 

otonomi daerah dengan melalui tahapan satu perencanaan, satu tujuan organisasi 

sesuai yang diinginkan. 

 

                                                                                                  Gerung, Mei  2014 

 

                                                     Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

                                                                                Kabupaten Lombok Barat 

 

 

Drs. H. Fathurrahim, M.Si. 
Pembina Tk. I/IV b 

NIP. 19600211 198903 1 001 
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LAMPIRAN 

 


