
NO JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS FUNGSI 

 

1 Bidang Penempatan 

dan Perluasan Kerja 

menyediakan informasi pasar 

kerja, melakukan penempatan 

dan perlindungan tenaga 

kerja, pembinaan terhadap 

lembaga penempatan tenaga 

kerja, pengendalian tenaga 

kerja asing dan 

pengembangan / perluasan 

kesempatan kerja sistim padat 

karya, teknologi tepatguna 

dan perluasan kesempatan 

kerja sektor informal.  

 a. pengumpulan, pengolahan dan 

penyediaan data informasi pasar kerja;  

b. penempatan dan perlindungan tenaga 

kerja;  

c. pembinaan terhadap lembaga 

penempatan tenaga kerja;  

d. pengendalian penggunaan tenaga kerja 

asing;  

e. pengembangan kesempatan kerja 

melalui usaha mandiri sistim padat 

karya, teknologi tepat guna dan 

perluasan kesempatan kerja sektor 

informal; dan  

f.  pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

program dan kegiatan bidang 

Penempatan dan Perluasan Kerja.  

2 Seksi Informasi Pasar 

Kerja  

mengumpulkan dan 

mengolah data, menyusun 

sistem dan pedoman serta 

melakukan pembinaan 

terhadap informasi pasar 

kerja.  

a. melakukan bimbingan bura kerja on 

line (BKOL) ke Kab/kota;  

b.  melakukan analis jabatan;  

c.  melakukan kegiatan pamewran bursa 

kerja (Job fair);  

d. menyusun dan melaporkan hasil 

kegiatan kepada atasan;dan  

e.  melaksanakan tugas lain yang 

diberikan oleh atasan.  

 

3 Seksi Penempatan 

Tenaga Kerja dan 

Pembinaan Tenaga 

Kerja Asing  

menyediakan pedoman sistim 

pelayanan penempatan tenaga 

kerja dan menempatkan 

tenaga kerja pada peluang 

kerja : Angkatan Kerja 

Khusus (AKSUS/Disabilitas), 

a. menyiapkan dan menyusun rencana 

kegiatan Seksi Penempatan Tenaga 

Kerja dan Pembinaan Tenaga Kerja 

Asing;  

b. memberikan arahan/petunjuk kepada 

bawahan agar pelaksanaan tugas 

 



NO JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS FUNGSI 

 

Antar Kerja Lokal (AKL), 

Antar Kerja Antar Daerah 

(AKAD) dan Antar Kerja 

Antar Negara (AKAN). 

Melakukan Pembinaan 

terhadap lembaga 

penempatan tenaga kerja dan 

operasional 

(LPTKS/PPTKIS) serta 

Pengendalian penggunaan 

Tenaga Kerja Asing (TKA).  

berjalan sesuai dengan pedoman dan 

ketentuan yang berlaku;  

c. menyusun sistim pedoman pelayanan 

penempatan tenaga kerja;  

d. membuat MOU peluang kerja dalam 

dan luar negeri (AKSUS, AKL, 

AKAD dan AKAN);  

e.  melakukan penempatan tenaga kerja 

pada peluang kerja : Angkatan Kerja 

Khusus (AKSUS / Disabilitas), Antar 

Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja 

Antar Daerah (AKAD) dan Antar 

Kerja Antar Negara (AKAN);  

f.  melakukan pembinaan terhadap 

lembaga penempatan tenaga kerja 

(LPTKS maupun PPTKIS);  

g.  melakukan pelayanan perpanjangan 

izin operasional terhadap 

(LPTKS/PPTKIS);  

h. memberikan pelayanan pengaduan 

masyarakat tentang perlindungan 

tenaga kerja;  

i. melakukan perpanjangan Rencana 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

(RPTKA)  

j. melakukan perpanjangan izin 

Menggunakan Tenaga Kerja Asing 

(IMTA);  

k. menyusun dan melaporkan hasil 

kegiatan kepada atasan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang 
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diberikan oleh atasan. 

4 Seksi Perluasan 

Kesempatan Kerja  

menyiapkan bahan atau 

materi pembinaan dan 

pengembangan perluasan 

kesempatan kerja, 

mengembangkan usaha 

mandiri, sistim padat karya     

( produktif dan infrastruktur), 

terapan teknologi tepat guna 

dan melakukan bimtek / 

peningkatan kapasitas yang 

berhubungan dengan 

perluasan kesempatan kerja.  

a. menyiapkan dan menyusun rencana 

kegiatan Seksi Perluasan Kesempatan 

Kerja;  

b. memberikan arahan/petunjuk kepada 

bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan pedoman dan 

ketentuan yang berlaku;  

c. menyiapakan bahan dan materi 

pembinaan pengembangan dan 

perluasan kesempatan kerja;  

d. melakukan pembentukan dan 

pembinaan wirausaha baru;  

e. mengembangkan usaha mandiri, 

sistim padat karya (padat karya 

produktif dan padat karya 

infrastruktur, terapan teknologi tepat 

guna (TTG)  

f. melakukan kegiatan bimbingan teknis 

peningkatan kapasitas perluasan 

kesempatan kerja (bimbingan teknis 

pemandu wirausaha, pemandu 

lapangan padat karya dan pemandu 

lapangan terapan TTG);  

g. menyusun dan melaporkan hasil 

kegiatan kepada atasan; dan  

h. melaksanakan tugas lain yang 

diberikan oleh atasan.  

 

 


