
  

BUPATI BANYUWANGI 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

NOMOR 56 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

   NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN 

TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUWANGI 

 

                          DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI BANYUWANGI, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan 

tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Banyuwangi, serta untuk optimalisasi pelayanan 

perizinan di Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah 

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata 

Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati. 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13); 

6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 54). 

 

                              MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 54 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 

FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN 

TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUWANGI. 
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    Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi 

Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 54) diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf e, huruf i, huruf k, huruf 

n, huruf o, huruf p, huruf s, huruf t diubah dan huruf l 

dihapus, serta ayat (3) huruf e, huruf p, huruf s, huruf t 

diubah dan huruf k serta huruf l dihapus, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

 

        Pasal 10 

(1) Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas 

menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga 

kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bidang Penempatan Tenaga Kerja 

mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan bidang penempatan 

tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas 

tenaga kerja; 

b. penyusunan sistem dan penyebarluasan 

informasi pasar kerja dan bursa kerja; 

c. pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan 

pelaksanaan fasilitasi bimbingan jabatan kepada 

pencari kerja dan pengguna tenaga kerja; 

d. monitoring, evaluasi dan pendataan jabatan 

fungsional pengantar kerja 

e. menyiapkan bahan pertimbangan teknis dalam 

penerbitan izin pendirian Lembaga Penempatan 

Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan/atau 

menerbitkan rekomendasi izin pendirian 

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 

(LPTKS); 
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f. pemberian rekomendasi untuk perizinan pendirian 

lembaga penyuluh dan bimbingan jabatan yang akan 

melakukan kegiatan skala kabupaten; 

g. pemberian rekomendasi kepada pihak swasta dalam 

penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala 

Kabupaten; 

h. fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang 

cacat dan pekerja potensial; 

i. fasilitasi Penempatan Antar Kerja Antar Daerah 

(AKAD); 

j. fasilitasi pendayagunaan TKS dan Lembaga Sukarela 

dan pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM); 

k. melaksanakan verifikasi notifikasi pembayaran dana 

kompensasi penggunaan TKA khusus wilayah 

kabupaten; 

l. dihapus; 

m. monitoring dan evaluasi penggunaan TKA dan 

penempatan TKI ke luar negeri; 

n. fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral 

dan multilateral penempatan TKI; 

o. melaksanakan proses pemberian rekomendasi izin 

asrama penampungan calon TKI; 

p. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan padat 

karya,serta pelaksanaan program usaha mandiri 

sektor informal; 

q. pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja, 

informasi ketenagakerjaan, perencanaan tenaga kerja 

dan sistem informasi ketenagakerjaan kabupaten; 

r. fasilitasi pelatihan dan pengukuran dan peningkatan 

produktivitas; 

s. menyiapkan bahan pertimbangan teknis dalam 

penerbitan izin lembaga pelatihan kerja swasta 

dan/atau menerbitkan rekomendasi izin lembaga 

pelatihan kerja; 
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t. fasilitasi pemagangan dalam negeri; 

u. pengawasan sertifikasi kompetensi dan akreditasi 

lembaga pelatihan kerja; 

v. penyusunan pedoman pengawasan sertifikasi 

kompetensi, akreditasi lembaga pelatihan kerja 

w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala 

dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai 

tugas: 

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran 

Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan rencana kerja 

dinas; 

b. menyusun sistem dan menyebarluaskan informasi 

pasar kerja dan bursa kerja; 

c. memberikan pelayanan informasi pasar kerja dan 

memfasilitasi bimbingan jabatan kepada pencari kerja 

dan pengguna tenaga kerja; 

d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pendataan 

jabatan fungsional pengantar kerja; 

e. menyiapkan bahan pertimbangan teknis dalam 

penerbitan izin pendirian Lembaga Penempatan Tenaga 

Kerja Swasta (LPTKS) dan/atau menerbitkan 

rekomendasi penerbitan izin pendirian Lembaga 

Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); 

f. pemberian rekomendasi untuk perizinan pendirian 

lembaga penyuluh dan bimbingan jabatan yang akan 

melakukan kegiatan skala kabupaten; 

g. pemberian rekomendasi kepada pihak swasta dalam 

penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala 

Kabupaten; 

h. memfasilitasi penempatan bagi pencari kerja 

penyandang cacat dan pekerja potensial; 
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i. menerbitkan Surat Persetujuan Penempatan Antar 

Kerja Antar Daerah (SPP AKAD); 

j. memfasilitasi pendayagunaan TKS, Lembaga Sukarela 

dan pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM); 

k. dihapus; 

l. dihapus; 

m. melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan 

TKA dan penempatan TKI ke luar negeri; 

n. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan 

padakarya, serta pelaksanaan program usaha mandiri 

sektor informal; 

o. memfasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama 

bilateral dan multilateral penempatan TKI; 

p. menyiapkan bahan pertimbangan teknis dalam 

penerbitan izin asrama penampungan calon TKI 

dan/atau menerbitkan rekomendasi izin asrama 

penampungan calon TKI; 

q. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan 

pelatihan kerja; informasi ketenagakerjaan, 

perencanaan tenaga kerja dan sistem informasi 

ketenagakerjaan kabupaten; 

r. memfasilitasi pelatihan dan pengukuran dan 

peningkatan produktivitas; 

s. menyiapkan bahan pertimbangan teknis dalam 

penerbitan izin lembaga pelatihan kerja swasta dan 

pendaftaran lembaga pelatihan kerja di perusahaan 

dan/atau menerbitkan rekomendasi izin lembaga 

pelatihan kerja swasta dan pendaftaran lembaga 

pelatihan kerja di perusahaan; 

t. melaksanakan fasilitasi pemagangan dalam negeri;  

u. melaksanakan pengawasan sertifikasi kompetensi dan 

akreditasi lembaga pelatihan kerja; 

v. menyusun pedoman pengawasan sertifikasi 

kompetensi, akreditasi lembaga pelatihan kerja; 
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w. melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta 

penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai 

ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan 

prestasi kerja serta pengembangan karier; 

x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan 

y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada 

atasan. 

 

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d, huruf f, huruf l, huruf o,  

huruf s, huruf bb diubah dan huruf r dihapus, serta ayat (2) 

huruf h, huruf i, huruf k, huruf l, dan huruf m diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 11 

(1) Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran 

Seksi Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan 

rencana kerja dinas; 

b. menyusun sistem informasi pasar kerja dan 

penyebarluasan informasi pasar kerja; 

c. mengumpulkan dan menganalisis data informasi pasar 

kerja; 

d. menyusun pedoman teknis proses pemberian 

rekomendasi perizinan Lembaga Penempatan Tenaga 

Kerja Swasta (LPTKS); 

e. memfasilitasi pembinaan lembaga dan bursa kerja; 

f. menyusun pedoman proses pemberian rekomendasi 

izin pendirian kanor cabang Perusahaan Penempatan 

Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);  

g. melaksanakan monitoring, pembinaan dan evaluasi 

Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

Swasta (PPTKIS) dan cabang PPTKIS; 

h. melaksanakan pengembangan analisis jabatan dan 

penyuluhan bimbingan jabatan; 
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i. memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional pengantar 

kerja; 

j. menyusun standar dan pedoman teknis penerbitan 

rekomendasi penyelenggaraan pameran bursa kerja 

(job fair) kepada swasta; 

k. menyusun pedoman permohonan rekomendasi 

Rencana Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar 

Daerah (RPTK AKAD); 

l. memfasilitasi penempatan tenaga kerja AKL, AKAD, 

AKSUS dan AKAN; 

m. menyusun pedoman pembinaan dan fasilitasi 

penempatan tenaga kerja potensial dan penyandang 

cacat di sektor formal dan informal; 

n. melaksanakan monitoring dan evaluasi penempatan 

TKI; 

o. menyusun pedoman teknis verifikasi notifikasi 

pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA; 

p. melaksanakan monitoring dan evaluasi penempatan 

tenaga kerja ke luar negeri; 

q. memfasilitasi orientasi penempatan tenaga kerja; 

r. dihapus; 

s. menyusun pedoman teknis preses pemberian 

rekomendasi izin asrama penampungan calon TKI; 

t. menyusun pedoman penempatan dan mutasi 

penempatan tenaga kerja; 

u. menyusun sistem dan perangkat lunak serta bahan 

pembinaan perluasan lapangan kerja dan kesempatan 

kerja dengan pembentukan usaha mandiri; 

v. mengumpulkan data potensi sumber daya alam dan 

sumber daya manusia untuk kegiatan usaha mandiri; 

w. membina tenaga kerja sektor informal dalam rangka 

perluasan kerja; 
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x. memfasilitasi bimbingan, pemanduan dan pembinaan 

usaha mandiri bagi lulusan SD sampai dengan 

perguruan tinggi, dan pengusaha mandiri sektor 

informal; 

y. memfasilitasi kegiatan perluasan kerja sistem padat 

karya dan terapan teknologi padat karya; 

z. memberikan rekomendasi izin operasional Tenaga 

Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, 

lembaga sukerala Indonesia di wilayah provinsi; 

aa. melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi 

pelaksanaan program usaha mandiri dan sektor 

informal serta program padat karya; 

bb. melaksanakan pembinaan dan pengendalian 

pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS), lembaga 

sukarela skala kabupaten, Tenaga Kerja Mandiri 

(TKM), dan Teknologi Tepat Guna (TTG); 

cc. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta 

penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai 

ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan 

prestasi kerja serta pengembangan karier; 

dd. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh 

atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan 

ee. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada 

atasan. 

(2) Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 

mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran 

Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja sesuai 

dengan rencana kerja dinas; 

b. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan data 

base instruktur dan tenaga pelatihan; 
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c. melaksanakan penyusunan pedoman teknis, fasilitasi, 

monitoring pembinaan instruktur dan tenaga 

pelatihan; 

d. melaksanakan pembinaan Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia (KKNI) dan Materi Ujian 

Kompetensi (MUK); 

e. melaksanakan koordinasi dan inventarisasi data 

pembinaan asosiasi profesi pelatihan; 

f. memfasilitasi pelaksanaan uji keterampilan/ 

kompetensi tenaga kerja; 

g. melaksanakan sosialisasi program standarisasi dan 

sertifikasi tenaga kerja; 

h. memfasilitasi pemagangan di dalam negeri; 

i. melakukan monitoring dan evaluasi lembaga pelatihan 

kerja Swasta dan pelaksanaan pemagangan; 

j. menyusun pedoman pelatihan untuk meningkatkan 

produktivitas lembaga penyelenggara pelatihan; 

k. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pemantauan 

status/tingkat/jenjang kelembagaan;  

l. menyusun pedoman teknis proses pemberian 

rekomendasi izin lembaga pelatihan swasta dan 

pendaftaran lembaga pelatihan kerja di perusahaan;   

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan akreditasi dan rekomendasi 

izin lembaga pelatihan swasta;  

n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta 

penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan 

sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, 

motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan 

karier; 
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o. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh 

atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan 

p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada 

atasan. 

 

                               Pasal II 

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan   

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Banyuwangi. 

 

      Ditetapkan di Banyuwangi      

     Pada tanggal 6 November 2019               

      BUPATI BANYUWANGI 

 

         Ttd. 

 

        H. ABDULLAH AZWAR ANAS 

 

Diundangkan di Banyuwangi 

Pada Tanggal 6 November 2019            

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN BANYUWANGI 

 

       Ttd. 

 

  H. MUJIONO 

 

 

 

  BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019 NOMOR 56 

 


