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1 Kepala Dinas memimpin, melakukan 

koordinasi, pengawasan dan 

pengendalian dalam 

penyelenggaraan kegiatan di 

bidang ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian yang 

merupakan urusan 

pemerintahan provinsi dan 

tugas pembantuan yang 

diberikan pemerintah kepada 

Gubernur serta tugas lain 

sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Gubernur 

berdasarkan peraturan 

perundang-undangan.  

a. merumuskan kebijakan teknis, 

strategi, dan perencanaan strategis 

urusan pemerintahan bidang 

ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian untuk menghasilkan 

RENSTRA, RENJA, RKA, LAKIP, 

Laporan Bulanan, Lapora Semester, 

Laporan Tahunan, LKPD, PK, IKU 

dan petunjuk teknis;  

b. membina dan mendistribusikan tugas 

kepada bawahan sesuai bidangnya 

berdasarkan ketentuan yang berlaku;  

c. mengendalikan dan mengawasi 

pelaksanaan tugas urusan 

pemerintahan bidang ketenagakerjaan 

dan ketransmigrasian;  

d. mengkoordinasikan penyusunan 

Program Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi NTB dengan 

memberikan arahan kepada 

Sekretaris dan Kepala Bidang, kepala 

UPTD mengacu pada pola dasar 

pembangunan daerah NTB, 

kebijaksanaan Gubernur, kondisi 

obyektif dan ketentuan yang berlaku;  

e. membina bawahan dalam mencapai 

program Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi NTB ;  

f.  mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 

pada tahun yang sudah berjalan 

berdasarkan rencana dan realisasi 

a. perumusan kebijakan teknis, 

strategi, dan perencanaan strategis 

urusan pemerintahan bidang 

ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian;  

b. pembinaan dan pelaksanaan tugas 

urusan pemerintahan bidang 

ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian;  

c. pengendalian dan pengawasan 

pelaksanaan tugas urusan 

pemerintahan bidang 

ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian;  

d. perumusan penyusunan Program 

Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi NTB dengan 

memberikan arahan kepada 

Sekretaris, Kepala Bidang dan 

kepala UPTD;  

e.  menilai prestasi kerja bawahan 

berdasarkan rencana kerja, hasil 

yang dicapai, ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan 

pertimbangan dalam 

pengembangan karier; dan  

f.  melaksanakan pembinaan umum 

dan pembinaan teknis di bidang 

ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang – 
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sebagai bahan dalam penyusunan 

sasaran tahun berikut;  

g. menilai prestasi kerja bawahan 

berdasarkan rencana kerja, hasil yang 

dicapai, ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

h. melaksanakan pembinaan umum dan 

pembinaan teknis di bidang 

ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang – 

perundangan yang berlaku; 

i.  melaporkan hasil kegiatan bidang 

ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian kepada Gubernur; 

dan 

j.  melaksanakan tugas lain yang 

diberikan oleh Gubernur sesuai 

dengan tugas dan fungsi Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

perundangan yang berlaku.  

 

2 Sekretaris membantu Kepala Dinas 

dalam melaksanakan 

pembinaan administrasi yang 

meliputi penghimpunan dan 

penganalisaan data dalam 

rangka penyusunan program/ 

kerja dan pelaporan, 

ketatausahaan, umum, 

kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan dan 

 a. membantu Kepala dinas dalam 

persiapan perumusan kebijakan dan 

koordinasi; 

b. membantu kepala dinas melakukan 

koordinasi dengan kepala bidang 

dan UPTD dalam penyusunan 

penyusunan rumusan kebijakan, 

penyusunan program/ kerja, 

pengendalian dan pengawasan. 

c. menghimpun dan menganalisa data 
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pemeliharaan kantor dalam rangka penyusunan program 

dan pelaporan; 

d. pengelolaan urusan keuangan; 

e.  pelaksanaan pembinaan 

administrasi dalam urusan 

ketatausahaan, kepegawaian, 

perlengkapan, kerumahtanggaan 

dan keprotokolan 

3 Sub Bagian Program menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan,  

koordinasi, perencanaan dan 

penyusunan program, 

pengumpulan dan analisis 

data, evaluasi program dan 

pelaporan. 

a. menyiapkan dan menyusun rencana 

kegiatan Sub Bagian Program dan 

Pelaporan;  

b. memberikan arahan/petunjuk kepada 

bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan pedoman dan 

ketentuan yang berlaku; 

c. menyiapkan bahan dalam rangka 

perumusan kebijakan, program dan 

pelaporan; 

d. menghimpun dan menganalisa data 

dalam rangka program dan 

pelaporan; 

e. melaksanakan monitoring dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan 

program dan pelaporan; 

f.  menyiapkan laporan pelaksanaan 

kegiatan Subbagian Program dan 

Pelaporan; 

g. penyusunan Rencana Strategis 

(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja); 

h. penyusunan Rencana Kerja Anggaran 

(RKA); 

 



NO JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS FUNGSI 

 

i.  penyusunan dan pelaksanaan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) dan Dokumen Perubahan 

Pelaksanaan Anggaran (DPPA); 

j.  penyusunan rencana kinerja tahunan 

(RKT); 

k. penyusunan laporan dan dokumentasi 

pelaksanaan program dan kegiatan; 

l.  penyusunan laporan penerapan dan 

pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal (SPM); 

m.penyusunan dan pelaksanaan Standar 

Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operasional dan Prosedur (SOP); 

n. pelaksanaan Sistem Pengendalian 

Intern (SPI); 

o.  pelaksanaan pengukuran Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) 

dan/atau pelaksanaan pengumpulan 

pendapat pelanggan secara periodik 

yang bertujuan untuk memperbaiki 

kualitas layanan; 

p. penyusunan Laporan  Akuntabilitas 

Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP); 

q. penyampaian data hasil 

pembangunan dan informasi lainnya 

terkait layanan publik secara berkala 

melalui website Pemerintah Daerah; 

r.  menyusun LPPD dan LKPJ; 

s. menyusun profil ketenagakerjaan dan 

profil UPT Bina; 
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t.  menyusun laporan pelaksanaan 

bulanan dan tahunan, laporan 

evaluasi RPJMD, laporan Renja 

SKPD, laporan PPID dan laporan 

daftar informasi publik (DIP); 

u. menyusun perencanaan tenaga kerja 

daerah (PTKD); 

v. menyusun dan melaporkan hasil 

kegiatan kepada atasan; dan 

w.melaksanakan tugas lain yang 

diberikan oleh atasan. 

4 Sub Bagian Keuangan melaksanakan pengelolaan 

urusan keuangan dan 

pengelolaan aset.  

a. menyiapkan dan menyusun rencana 

kegiatan Sub Bagian Keuangan;  

b. memberikan arahan/petunjuk kepada 

bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan pedoman dan 

ketentuan yang berlaku;  

c. mengumpulkan/mengolah data 

keuangan untuk bahan penyusunan 

laporan keuangan;  

d. menyiapkan bahan usulan dan 

pemberhentian pemimpin kegiatan, 

kuasa pimpinan kegiatan, 

bendaharawan dan atasan 

langsungnya;  

e. melaksanakan penyiapan bahan 

penyusunan rencana penerimaan dan 

anggaran belanja Dinas;  

f.  menyiapkan bahan penyelenggaraan 

pembinaan administrasi keuangan 

dan perbendaharaan;  
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g. mencatat dan mengklarifikasi laporan 

hasil pemeriksaan serta penyiapan 

tindak lanjut;  

h. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) dan Dokumen 

Perubahan Pelaksanaan Anggaran 

(DPPA);  

i.  melaksanakan penatausahaan 

keuangan;  

j.  melaksanakan verifikasi Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;  

k. melaksanakan dan penatausahaan 

barang milik daerah; 

l.  melaksanakan pembelian/pengadaan 

atau pembangunan aset tetap 

berwujud yang akan digunakan 

dalam rangka penyelenggaraan tugas 

pokok dan fungsi; 

m.menyusun dan penyampaian laporan 

penggunaan anggaran; 

n. menyusun dan penyampaian laporan 

keuangan semesteran dan akhir 

tahun; 

o. menyusun administrasi dan 

pelaksanaan pembayaran gaji 

pegawai; 

p. menerima, pengadministrasian dan 

penyetoran penerimaan daerah; 

q. menyusun dan melaporkan hasil 

kegiatan kepada atasan;dan 

r.  melaksanakan tugas lain yang 
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diberikan oleh atasan 

 

5 Sub Bagian Umum melakukan urusan 

ketatausahaan, kepegawaian, 

penggunaan dan 

pemeliharaan aset, 

kerumahtanggaan dan 

keprotokolan di lingkungan 

Dinas.  

a. menyiapkan dan menyusun rencana 

kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian ;  

b. memberikan arahan/petunjuk kepada 

bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan pedoman dan 

ketentuan yang berlaku;  

c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA);  

d. melaksanakan ketatausahaan, 

ketatalaksanaan dan kearsipan;  

e. melaksanakan administrasi 

kepegawaian;  

f.  melaksanakan kehumasan, 

keprotokolan dan kepustakaan;  

g. melaksanakan urusan rumah tangga;  

h. melaksanakan pemeliharaan barang 

milik daerah yang digunakan dalam 

rangka penyelenggaraan tugas pokok 

dan fungsi;  

i.  menyusun dan melaporkan hasil 

kegiatan kepada atasan;dan 

j.  melaksanakan tugas lain yang 

diberikan oleh atasan.  

 

 


