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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 

 Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru merupakan salah satu pelaksana 

Otonomi Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas 

Daerah, dengan tugas pokok fungsi dan struktur organisasi yang menjadi 

kewenangan dinas. Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru adalah 

“Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru di 

Bidang Tenaga Kerja”.  

VISI DAN MISI DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU 

VISI 

“Terwujudya Tenaga Kerja yang Berkualitas Produktif dalam Hubungan 

Industrial serta Perlindungan Tenaga Kerja Menuju Masyarakat Sejahtera.” 

 

MISI 

1. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran sebagai penunjang 

pelayanan. 

2. Meningkatkan kualitas aparatur dan tertib administrasi sesuai dengan 

standar pelayanan prima. 

3. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil, berkualitas dan produktif sesuai 

dengan kebutuhan dunia kerja. 

4. Meningkatkan pembinaan kesempatan kerja dan mengembangkan sistem 

informasi ketenagakerjaan yang actual. 
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5. Meningkatkan standar pengupahan dan syarat kerja sehingga tercipta 

hubungan industrial yang selaras, serasi dan seimbang. 

6. Meningkatkan kepatuhan hukum ketenagakerjaan melalui pengawasan. 

 

4.2 Aktivitas Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 

4.2.1 Kedudukan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 

1. Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

Ketenagakerjaan. 

2. Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

3. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

4. Secretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

5. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

6. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab 

kepada Sekretaris Dinas. 

7. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung kepada Kepala 

Bidang. 

8. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Walikota. 
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4.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam 

melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang Ketenagakerjaan dan 

tugas pembantuan yang diberikan pemerintah serta memimpin, 

merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, dan 

mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinasnya. 

2. Sekretariat 

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan, membina dan 

merumuskan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, 

perlengkapan dan program dinas. 

Uraian tugas : 

1. Mengkoordinasikan dan  membina tugas-tugas sub bagian. 

2. Mengkoordinasikan serta merumuskan rencana dan menyusun 

program kerja dinas. 

3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan 

petunjuk tatalaksana administrasi umum, perlengkapan, inventaris, 

kepegawaian, keuangan dan program. 

4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana anggaran 

dinas. 

5. Mengkoordinasikan, membina serta mengatur pelayanan,  tata kerja 

dan keprotokolan dinas. 

6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan ketatausahaan dinas. 
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7. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan dan melaksanakan 

ketertiban, kedisiplinan pegawai  dan keamanan kantor. 

8. Mengatur  dan melaksanakan pendayagunaan kendaraan dinas, gedung 

kantor, perlengkapan kantor, alat-alat kantor  serta aset-aset kekayaan 

dinas lainnya. 

9. Melayani dan memenuhi kebutuhan bidang dalam pelaksanaan 

tugasnya serta memberikan saran sebagai pertimbangan bagi kepala 

dinas dalam penetapan kebijakan dan perumusan pengambilan 

keputusan. 

10. Mengkoordinasikan, membina dan menyusun pelaporan dinas. 

11. Melaksankan tugas-tugas tertentu yang diberikan kepala dinas. 

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh : 

a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan 

Mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan, membina  

serta melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, umum dan 

perlengkapan. 

Uraian Tugas : 

1. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan menghimpun peraturan 

perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk 

teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan 

kepegawaian. 
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2. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan dan 

pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan 

kepegawaian. 

3. Merumuskan, melaksanakan kegiatan penyiapan administrasi dan 

inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang 

kepegawaian serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan  masalah. 

4. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/ 

instansi terkait dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

5. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pengolahan bahan dan 

data dalam rangka perencanaan kebutuhan pegawai, analisis 

jabatan dan penyusunan rencana pegawai yang akan mengikuti 

pendidikan dan latihan, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan 

gaji berkala, bahan bahan kelengkapan usulan mutasi, pensiun serta 

menyusun daftar urut kepangkatan dan registrasi pegawai negeri 

sipil di lingkungan dinas. 

6. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyusunan bahan-

bahan, pembinaan, penyuluhan dan sosialiasi ketentuan tentang 

kedudukan pegawai negeri sipil. 

7. Merumuskan dan melaksanakan serta menetapkan kebijaksanaan  

pengelolaan data kepegawaian serta memelihara DP3 Pegawai. 
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8. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis dibidang pembinaan, peningkatan 

kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai. 

9. Melaksanakan pembinaan karier dan prestasi kerja pegawai. 

10. Merumuskan, mengatur dan melaksanakan pengelolaan dan 

pembinaan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, protokol 

serta kearsipan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 

11. Merumuskan  dan melaksanakan kegiatan urusan dalam, rumah 

tangga, upacara dan rapat-rapat dinas serta akomodasi dan 

administrasi perjalanan dinas. 

12. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan 

perbekalan dan materil bagi dinas. 

13. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban 

dan kenyamanan ruangan dan halaman serta pengamanan 

dilingkungan dinas. 

14. Mengkoordinasikan, mebina dan menyusun pelaporan bidang 

tugasnya. 

15. Melaksankan tugas-tugas tertentu yang diberikan Sekretaris. 

 

b. Sub Bagian Keuangan 

Mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan, membina  serta 

melaksanakan pengelolaan urusan keuangan. 

  Uraian Tugas :  
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1. Penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan. Pedoman dan 

petunjuk teknis di bidang keuangan. 

2. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyusunan serta 

mengolah tencana anggaran belanja yang disusun dalam Rencana 

Kerja dan Anggaran  serta pencairan Anggaran (DPA). 

3. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan verifikasi terhadap 

pelaksanaan anggaran, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran 

serta pertanggung jawaban keuangan. 

4. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan tata pembukuan serta 

sistimatis dan kronologis mengenai anggaran. 

5. Merumuskan dan melaksanakan  pengujian dengan seksama 

terhadap semua permintaan pembayaran  UUDP dan Beban 

Tetap. 

6. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pengurusan keuangan 

untuk belanja pegawai, pembayaran gaji, upah dan tunjangan lain 

pegawai di lingkunagan dinas. 

7. Inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang 

keuangan serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah. 

8. Mengkoordinasikan, mebina dan menyusun pelaporan bidang 

tugasnya. 

9. Melaksankan tugas-tugas tertentu yang diberikan Sekretaris. 
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c. Sub Bagian Penyusunan Program 

Uraian tugas : 

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program 

dinas serta penyusunan rencana kerja tahunan. 

2. Merumusan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan serta 

penyajian data dalam rangka penyusunan informasi 

ketenagakerjaan daerah. 

3. Merumuskan analisis data secara statistik ketenagakerjaan untuk 

penyusunan informasi sebagai bahan pertimbangan untuk 

pengambilan keputusanbagi pimpinan. 

4. Merumuskan penyusunan rencana tenaga kerja melalui kerjasama 

dengan instansi terkait serta tindak lanjut sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Merumuskan  penyusunan data situasi ketenagakerjaan secara 

umum dan khusus di daerah. 

6. Merumuskan evaluasi atas kinerja Sub-sub Bidang sebagai bahan 

laporan. 

7. Merumuskan evaluasi dan pelaporan bagi pimpinan untuk 

penyusunan strategi ketenagakerjaan jangka pendek, jangka 

menengah dan jangka panjang. 

8. Melaksankan tugas-tugas tertentu yang diberikan Sekretaris 
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3. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek 

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek  mempunyai 

tugas melaksanakan, membina dan merumuskan pengelolaan syarat-syarat 

kerja, pengupahan, lembaga ketenagakerjaan dan hubungan industrial dan 

sengketa kerja. 

Uraian Tugas : 

1. Mengkoordinasikan dan  membina tugas-tugas Sub Bidang.  

2. Mengkoordinasikan serta merumuskan rencana dan menyusun 

program kerja Sub Bidang. 

3. Mengkoordinasikan, merumuskan, kegiatan Syarat-syarat Kerja, 

Pengupahan, Lembaga Ketenagakerjaan serta Hubungan Industrial dan 

Sengketa Kerja (Perselisihan Hubungan Industrial). 

4. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/ instansi 

terkait dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugas. 

5. Melayani dan menanggapi keluhan masyarakat tenaga kerja dalam 

masalah Syarat-syarat kerja, pengupahan, lembaga ketenagakerjaan, 

jamsostek dan perselisihan hubungan industrial dan memberikan saran 

sebagai pertimbangan bagi kepala dinas dalam penetapan kebijakan 

dan perumusan pengambilan keputusan. 

6. Mengkoordinasikan, membina dan menyusun pelaporan bidang 

tugasnya. 

7. Melaksankan tugas-tugas tertentu yang diberikan kepala dinas. 
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Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jamsostek dibantu oleh : 

a. Seksi Syarat-Syarat Kerja 

Mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan, membina  

serta melaksanakan pengelolaan Syarat-syarat Kerja. 

Uraian Tugas : 

1. Pembinaan syarat kerja dan fasilitasi penyusunan serta pengesahan 

Perjanjian Kerja dan peraturan perusahaan,  yang skala berlakunya 

dalam satu kota Pekanbaru.    

2. Pembinaan dan penggalakan terwujudnya fasilitas dan 

kesejahteraan pekerja serta non diskriminasi di tempat kerja dalam 

wilayah Kota Pekanbaru. 

3. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perjanjian pekerjaan 

antara perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh dengan perusahaan 

pemberi kerja yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kota 

Pekanbaru.                                     

4. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada 

perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 ( satu ) wilayah kota 

Pekanbaru. 

5. Menginvemtarisasi data perusahaan yang telah wajib membuat 

Peraturan Perusahaan (PP) tapi belum memiliki PP. 

6. Melakukan koordinasi kegiatan syarat-syarat kerja dengan seksi-

seksi di bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek. 
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7. Menyusun dan membuat laporan seksi yang bersangkutan. 

8. Melaksankan tugas-tugas tertentu yang diberikan Kepala Bidang 

 

b. Seksi Pengupahan dan Lembaga Ketenagakerjaan 

Mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan, membina  

serta melaksanakan pengelolaan Pengupahan dan Lembaga 

Ketenagakerjaan. 

Uraian Tugas : 

1. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan di kota Pekanbaru. 

2. Optimalisasi Dewan Pengupahan Kota Pekanbaru dan pengusulan 

penetapan Upah Minimum Kota Pekanbaru  kepada Gubernur Riau 

melalui Dewan Pengupahan Propinsi Riau. 

3. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kota 

Pekanbaru. 

4. Pembinaan dan pembentukan lembaga kerja sama (LKS) bipartit 

dan koperasi karyawan di perusahaan. 

5. Pencatatan organisasi pekerja/buruh dan melaporkannya kepada 

Provinsi. 

6. Verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) di 

Kota Pekanbaru. 

7. Penetapan organisasi perusahaan dan organisasi pekerja/buruh 

untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan. 
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8. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan organiasi pengusaha 

dalam rangka pemberdayaan lembaga ketenagakerjaan (Dewan 

Pengupahan, LKS Tripartit dan Upah Bongkar Muat) 

9. Penyelenggaraan Pekerja Teladan dan LKS Bipartit Award. 

10. Melakukan koordinasi kegiatan Pengupahan dan Lembaga 

Ketenagakerjaan  dengan seksi-seksi di bidang Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jamsostek. 

11. Menyusun dan membuat laporan seksi yang bersangkutan. 

12. Melaksankan tugas-tugas tertentu yang diberikan Kepala Bidang. 

 

c. Seksi Hubungan  Industrial dan Sengketa Kerja 

Mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan, membina  serta 

melaksanakan pengelolaan Hubungan Industrial dan Sengketa Kerja. 

Uraian Tugas : 

1. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, 

mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah Kota Pekanbaru. 

2. Pembinaan ketenagakerjaan di Perusahaan. 

3. Memberikan pelayanan terhadap pengaduan lisan dan tertulis dari 

para pasar produksi barang dan jasa (pekerja dan pengusaha). 

4. Memfasilitasi dan melaksanakan mediasi penyelesaian  Perselisihan 

Hubungan Industrial tentang Perselisihan Hak, Perselisihan PHK, 

Perselisihan Kepentingan dan Perselisihan antar SP / SB dalam satu 

perusahaan. 
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5. Menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan 

beserta Peraturan Pelaksanaannya di bidang Hubungan Industrial 

bagi pelaku proses produksi barang dan jasa dan Pemerhati 

Hubungan Industrial. 

6. Penyusunan dan Pengusulan formasi serta melakukkan pembinaan 

mediator dan konsiliator  di wilayah Kota Pekanbaru dan melakukan 

koordinasi dengan Arbiter sesuai kebutuhan. 

7. Pendaftaran dan seleksi calon hakim adhoc pengadilan hubungan 

industrial yang wilayahnya meliputi kota Pekanbaru dan diteruskan 

ke Pusat melalui Disnaker Propinsi. 

8. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku 

hubungan industrial. 

9. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh 

yang berdomisili di Kota Pekanbaru.         

10. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia pekerja/ buruh 

yang berdomisili di kabupaten /kota atas rekomendasi pusat dan atau 

provinsi. 

11. Melakukan koordinasi kegiatan Hubungan Industrial dan Sengketa 

Kerja  dengan seksi-seksi di bidang Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jamsostek. 

12. Menyusun dan membuat laporan seksi yang bersangkutan. 

13. Melaksankan tugas-tugas tertentu yang diberikan Kepala Bidang. 
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4. Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan 

Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas 

Mengkoordinasikan, pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap 

terlaksananya peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan 

antara lain Norma Kerja, Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja(K3) 

dan Norma Kerja Perempuan dan Anak. 

Uraian Tugas : 

1. Merumuskan dan menyusun rencana kerja dan menjadwalkan kegiatan 

yang akan dilaksanakan program subdinas. 

2. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Norma Kerja, 

Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja(K3) dan Norma Kerja 

Perempuan dan Anak. 

3. Melakukan peleyanan dan pelatihan serta pengembangan Norma 

Kerja, Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) dan Norma 

Kerja Perempuan dan Anak yang bersifat strategis. 

4. Merumuskan penanganan kasus / melakukan penyidikan terhadap 

perusahaan yang melanggar Norma Kerja, Norma Keselamatan dan 

Kesehatan kerja (K3) dan Norma Kerja Perempuan dan Anak. 

5. Menyelenggarakan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. 

6. Merumuskan dan melaksanakan bimbingan pelaksanaan dan 

pengawasan terhadap terjadinya kecelakaan kerja. 

7. Merumuskan dan melaksanakan pemeriksaan dan penelitian penetapan 

tunjangan kecelakaan kerja. 
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8. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan dan pemeriksaan 

laporan pelaksanaan Norma Kerja, Norma Keselamatan dan Kesehatan 

kerja(K3) dan Norma Kerja Perempuan dan Anak atas kunjungan 

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan 

proses penyidikan PPNS Ketenagakerjaan. 

9. Merumuskan dan meiventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan bidang tugas serta menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah. 

10. Mengkoordinasikan dan membina serta merumuskan kerjasama 

dengan instansi terkait, perusahaan swasta/BUMN/BUMD, Organisasi 

Pengusaha, Organisasi Pekerja. 

11. mengusulkan Diklat Pengawas Ketenagakerjaan dan Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil (PPNS). 

12. Merumuskan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas agar diketahui hasil 

yang dicapai sesuai dengan program dan rencana tugas. 

13. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan laporan kegiatan 

dibidang tugas dengan mengumpulkan bahan-bahan hasil kegiatan. 

14. Melaksankan tugas-tugas tertentu yang diberikan Kepala Bidang. 

 

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dibantu oleh : 

a. Seksi Norma Kerja 

Mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan dan 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Norma Kerja yang 
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meliputi Norma hubungan kerja, norma Jamsostek, norma penempatan 

dan pelatihan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. 

Uraian tugas : 

1. Merumuskan dan menyusun program dan rencana kerja dengan 

menjadwalkan kegiatan pembinaan dan pengawasan Norma Kerja, 

Jamsostek. 

2. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan pengawasan Norma 

Kerja dan Jamsostek di perusahaan di Kota Pekanbaru. 

3. Merumuskan dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan 

dalam Konsultasi, Rapat atau Penyuluhan Norma Kerja terhadap 

perusahaan. 

4. Merumuskan dan memproses penanganan kasus pelanggaran 

Norma Kerja dan berkoordinasi dengan PPNS Ketenagakerjaan. 

5. Merumuskan dan melakukan koordinasi dengan bidang terkait 

dalam pelaksanaan tugas. 

6. Merumuskan dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh 

Kepala Dinas dalam penyusunan kebijaksanaan, program kerja, 

penelitian petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya. 

7. Merumuskan dan melakukan koordinasi dengan Pegawai 

Pengawas Ketenagakerjaan akan pelaksanaan tugas Norma Kerja 

yang meliputi ; masalah Upah, Cuti, Lembur, Jamsostek dan 

sebagainya. 
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8. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan 

tugas dengan cara mempersiapkan bahan-bahan yang akan 

dilaporkan masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan 

yang di ambil. 

9. Melaksankan tugas-tugas tertentu yang diberikan Kepala Bidang. 

 

b. Seksi Norma K3 

Mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan dan 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan sesuai dengan Peraturan 

Ketenagakerjaan. 

Uraian Tugas : 

1. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek 

pengawasan ketenagakerjaan. 

2. Penerbitan rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan 

ketenagakerjaan. 

3. Pelaksanaan peneraoan SMK 3. 

4. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK 3. 

5. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan , 

hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat 

strategis. 

6. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma 

ketenaga kerjaan,keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat 

strategis. 
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7. Melaksankan tugas-tugas tertentu yang diberikan Kepala 

Bidang. 

c. Seksi Norma Kerja Perempuan dan Anak 

Mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan dan 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Norma Kerja 

Perempuan dan Anak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. 

Uraian Tugas : 

1. Merumuskan dan menyusun program dan rencana kerja dengan 

menjadwalkan kegiatan pembinaan dan pengawasan Norma Kerja 

Perempuan dan Anak. 

2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Norma Kerja 

Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru yang dilaksanakan 

bekerjasama dengan Pengawas Ketenagakerjaan. 

3. Merumuskan dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam 

Rapat, Konsultasi dan Penyuluhan Norma Kerja Perempuan dan 

Anak. 

4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, organisasi wanita, 

KPAID dan Komite Aksi Penghapusan BPTA dalam melaksanakan 

tugas. 

5. Merumuskan dan menyusun penanganan kasus penyidikan 

terhadap perusahaan yang melanggar Norma Kerja Perempuan dan 

Anak. 
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6. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang 

berhubungan dengan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah. 

7. Mengkoordinasikan, merumuskan penyusunan evaluasi dan laporan 

pelaksanaan tugas. 

8. Melaksankan tugas-tugas tertentu yang diberikan Kepala Bidang. 

 

5. Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas 

Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas mempunyai tugas 

melaksanakan, membina dan merumuskan pengelolaan Pelatihan dan 

Permagangan, produktifitas, standariasi kompetensi serta kelembagaan 

pelatihan. 

Uraian tugas : 

1. Mengkoordinasikan dan  membina dan merumuskan penyusunan 

rencana dan program kegiatan pelatihan dan produktivitas.  

2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengumpulan dan 

pengolahan serta penyediaan data Pelatihan dan Permagangan, 

Produktifitas Tenaga Kerja dan Standarisasi Kompetensi dan 

Kelembagaan Pelatihan. 

3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan 

petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan. 

4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta menyediakan 

infrastruktur pelatihan, permagangan, standarisasi kompetensi dan  

kelembagaan pelatihan. 
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5. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan Peningkatan 

kualitas sumber daya pelatihan, permagangan, produktifitas, 

standarisasi kompetensi dan kelembagaan pelatihan. 

6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta melaksanakan 

serta penguatan sistim dan metode pelatihan, permagangan, 

produktifitas, standarisasi kempetensi dan kelembagaan pelatihan. 

7. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta melaksanakan 

penguatan sistim pendanaan pelatihan, permagangan, produktifitas, 

standarisasi kempetensi dan kelembagaan pelatihan. 

8. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan Revalitasi 

Kinierja kelembagaan pelatihan dan produktifitas. 

9. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan perizinan dan 

pembinaan lembaga pelatihan kerja. 

10. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan perizinan program 

permbagangan bagi lembaga pelatihan  kerja. 

11. Mengkoordinasikan, membina asosiasi lembaga pelatihan dalam 

bentuk jejaring kerja sama. 

12. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan dan  

pelaporan tugas bidang 

13. Melaksankan tugas-tugas tertentu yang diberikan kepala dinas. 

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembinaan Pelatihan dan 

Produktifitas dibantu oleh : 
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a. Seksi Pelatihan dan Permagangan 

Mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan, membina  

serta melaksanakan pengelolaan pelatihan dan permagangan 

Uraian tugas : 

1. Merumuskan dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan 

kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan 

prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan 

laporan dibidang tugasnya. 

2. Menyusun, merencanakan dan menyiapan bahan dan peralatan 

kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang 

dibutuhkan.  

3. Menyusun dan merencanakan program, sistim, metode dan 

rencana kerja pelatihan dan permagangan. 

4. Menetapkan persyaratan administrasi peserta pelatihan dan 

melaksanakan koordinasi dalam pelaksaan pelatihan. 

5. Mengkoordinasikan  dan membina tenaga kepelatihan tenaga 

kerja. 

6. Menyusun, membina  dan melaksanakan pelatihan keterampilan 

sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang berbasis three in one. 

7. Merumuskan dan melaksanakan penyelenggaraan program 

pelatihan berbasis kompetensi. 

8. Melaksanakan pelayanan pendaftaran peserta pelatihan serta 

menginventarisir kebutuhan latihan. 
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9. Merumuskan dan melaksanakan bimbingan pelatihan dan 

pengawasan pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah dan swasta 

10. Menyusun dan menyiapkan pedoman teknis pembinaan bagi 

instruktur tenaga pelatih. 

11. Melaksanaan bimbingan ke instasi pemerintah, BUMN/BUMD, 

perusahaan swasta dan lembaga pelatihan kerja yang mencakup 

program dan jenis pelatihan tenaga kerja. 

12. Menyusun bahan pembinaan, rencana dan kegiatan untuk 

program pemagangan bagi calon tenaga kerja yang akan 

dimagangkan. 

13. Meneliti dan melakukan proses permohonan rekrut dalam rangka 

penyediaan calon tenaga kerja magang, proses surat persetujuan 

permagangan dengan pihak penerima magang. 

14. Melakukan penyuluhan dan bimbingan serta sosialisasi tentang 

program permagangan  kepada pencari kerja, masyarakat dan 

perusahaan penerima magang. 

15. Pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri. 

16. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar 

dapat diketahui hasil yang dicapai telah sesuai dengan rencana 

kerja dengan cara membumbuat tolok ukur keberhasilan tugas. 
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17. Merumuskan dan membuat laporan di bidang tugasnya dengan 

cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang 

dihadapi serta langkah yang diambil guna pemecahan masalah 

18. Melaksankan tugas-tugas tertentu yang diberikan Kepala Bidang.  

b. Seksi Produktifitas Tenaga Kerja  

Mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan, membina  

serta melaksanakan pengelolaan peningkatan produktifitas tenaga 

kerja. 

Uraian Tugas : 

1. Merumuskan dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan kepala 

Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur 

kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang 

tugasnya. 

2. Menyusun, merencanakan dan menyiapan bahan dan peralatan kerja 

dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang 

dibutuhkan. 

3. Menyusun, merencanakan dan melaksanakan pengembangan 

manajemen dan kelembagaan. 

4. Menyusun rencana dan program kegiatan yang berkaitan dengan 

kegiatan pembinaan, pelatihan dan sertifikasi tentang produktivitas 

tenaga kerja. 

5. Menyusun, merencanakan dan melaksanakan sistim dan inovasi 

produktifitas tenaga kerja. 
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6. Menyusun, merencanakan dan melaksanakan pengembangan kualitas 

Sumber Daya Manusia. 

7. Menyusun, merencanakan dan melaksanakan Pengembangan sosial 

dan budaya produktif. 

8. Memberikan bimbingan pelatihan dibidang manajemen dan 

produktivitas serta program sertifikasi dalam rangka meningkatkan 

kemampuan berusaha. 

9. Melakukan usaha-usaha pengembangan produktivitas tenaga kerja 

sertifikasinya di sektor industri dan jasa pada instansi pemerintah, 

BUMN/BUMD dan swasta melalui seminar, serta penyuluhan dan 

pengukuran produktivitas tenaga kerja serta konsultasi manajemen 

dan produktivitas. 

10. Menginventaris kelembagaan, instruktur tenaga pelatihan program 

dan kegiatan pengembangan produktivitas serta menginventaris data 

program yang mencakup jenis pelatihan, kualifikasi iuran serta 

lembaga penyelenggaranya. 

11. Menginventaris lembaga pelaksana pengembangan produktivitas 

yang mencakup program dan  jenis kegiatatan. 

12. Menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan produktifitas untuik 

meningkatkan kualitas pelatihan di lembaga pelatihan. 

13. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar 

dapat diketahui hasil yang dicapai telah sesuai dengan rencana kerja 

dengan cara membumbuat tolok ukur keberhasilan tugas. 
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14. Merumuskan dan membuat laporan di bidang tugasnya dengan cara 

mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi 

serta langkah yang diambil guna pemecahan masalah. 

15. Melaksankan tugas-tugas tertentu yang diberikan Kepala Bidang. 

c. Seksi Standarisasi, Kompetensi dan Kelembagaan Pelatihan 

 Mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan, membina  serta 

melaksanakan pengelolaan standarisasi kopetensi dan kelembagaan 

pelatihan. 

 Uraian Tugas : 

1. Merumuskan dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan kepala 

Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, 

pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya. 

2. Merumuskan rencana dan menyusun program kerja pengembangan 

standar komptetensi kerja dan sistim sertifikasi komptensi tenaga 

kerja. 

3. Menyusun dan dan menyiapkan pedoman teknis serta melaksanakan 

perizinan bagi lembaga pelatihan kerja. 

4. Mengadakan registrasi lembaga pelatihan kerja baik pemerintah, 

perusahaan dan lembaga pealtihan kerja swasta. 

5. Merumuskan dan melaksanakan Fasilitasi pelaksanaan Uji Kopentensi 

yang terbuka bagi tenaga kerja. 

6. Merumuskan dan melaksanakan Relevansi dan kualitas lembaga 

pelatihan  kerja. 
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7. Merumuskan dan melaksanakan Peningkatan profesionalisme 

kepelatihan dan instruktur latihan kerja. 

8. Melaksanakan pembinaan asosiasi profesi. 

9. Melakukan pembinaan dan Pembeberian pelayanan  

perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan kerja swasta. 

10. Melaksanaan legaliasasi sertifikat siswa pelatihan kerja. 

11. Merumuskan dan melaksanakan bimbingan dan pengawasan 

pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja 

swasta. 

12. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat 

diketahui hasil yang dicapai telah sesuai dengan rencana kerja dengan 

cara membumbuat tolok ukur keberhasilan tugas. 

13. Merumuskan dan membuat laporan di bidang tugasnya dengan cara 

mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi 

serta langkah yang diambil guna pemecahan masalah. 

14. Melaksankan tugas-tugas tertentu yang diberikan Kepala Bidang. 

 

6. Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

 Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

mempunyai tugas melaksanakan, membina dan merumuskan pengelolaan 

Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. 
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 Uraian tugas : 

1. Mengkoordinasikan dan  membina dan merumuskan penyusunan 

rencana dan program kerja sub bidang.  

2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengumpulan dan 

pengolahan serta penyediaan data Informasi Pasar Kerja dan Bursa 

Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan dan Pengembangan 

Kesempatan Kerja. 

3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan 

petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan. 

4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan bimbingan 

dan penyuluhan jabatan bagi tenaga kerja. 

5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan 

instansi terkait, perusahaan swasta/BUMN/BUMD, organisasi 

pengusaha dan serikat pekerja di daerah agar terjalin kerja sama yang 

baik  sesuai dengan bidang tugasnya. 

6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan pejabat 

fungsional pengantar kerja. 

7. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta melaksannakan 

penilaian angka kredit jabatan fungsional  pengantar kerja. 

8. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan evaluasi 

dan laporan pelaksanaan tugas sub bidang. 

9. Melaksankan tugas-tugas tertentu yang diberikan kepala dinas. 
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Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembinaan Penempatan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja dibantu oleh : 

a. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja  

Mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan, membina  

serta melaksanakan pengelolaan Informasi Pasar Kerja. 

Uraian Tugas : 

1. Merumuskan dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan 

kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan 

prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan 

laporan dibidang tugasnya. 

2. Melaksanakan pelayanan pendaftaran pencari kerja (pencaker). 

3. Melaksanakan pencarian lowongan pekerjaan pada instansi 

pemerintah dan perusahaan swasta, mengasasi pelaksanaan wajib 

lapor lowongan pekerjaan di perusahaan.  

4. Mengumpul, mengolah dan menganalisis data pencari kerja dan 

lowongan pekerjaan untuk laporan informasi pasar kerjadam 

bursa kerja. 

5. Melaksanakan penyebarluasan informasi pasar kerja. 

6. Melaksanakan pemberian pelayanan informasi pasar kerja, 

bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja. 

7. Melaksanakan penghimpunan data informasi pasar kerja untuk 

disebarluaskan pada instansi pemerintah dan swasta. 
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8. Merumuskan, pembinaan dan pemantauan serta pelayanan 

perizinan Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga Pelayanan 

Penemapatan Swasta. 

9. Melaksanakan analisis jabatan kepada pencari kerja dan angkatan 

kerja baru untuk penempatan pada sektor formal dan informal. 

10. Melaksanakan Pameran Bursa Tenaga Kerja/Job fair dan 

memberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan 

pameran bursa kerja/job fair skala Kota Kota Pekanbaru. 

11. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar 

dapat diketahui hasil yang dicapai telah sesuai dengan rencana 

kerja dengan cara membumbuat tolok ukur keberhasilan tugas. 

12. Merumuskan dan membuat laporan di bidang tugasnya dengan 

cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang 

dihadapi serta langkah yang diambil guna pemecahan masalah. 

13. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Kepala Bidang 

 

b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja 

Mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan, membina  

serta melaksanakan pengelolaan Penempatan Tenaga Kerja. 

Uraian Tugas : 

1. Merumuskan dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan 

kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan 

prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan 

laporan dibidang tugasnya. 
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2. Melaksanakan kegiatan Antar Kerja dan fasilitasi penempatan 

bagi pencari kerja, penyandang cacat, lansia dan perempuan skala 

kota. 

3. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan 

kepada perusahaan dan instansi pemerintah, pencari kerja, dan 

sekolah guna mengetahui persyaratan dalam menduduki jabatan, 

kejuruan sesuai dengan minat, bakat dan keterampilan.  

4. Melaksanakan penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan penempatan 

tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL). 

5. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan penempatan dan 

perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja ke 

Luar Negeri. 

6. Melaksanakan penyuluhan, rekruitmen, seleksi Tenaga Kerja 

Penyandang Cacat (Penca). 

7. Merumuskan dan melaksanakan pemberian pelayanan dan 

pengawasan terhada penempatan tenaga kerja serta penerbitan 

Surat Persetujuan Pengerahan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar 

Daerah (AKAD). 

8. Melaksankan kegiatan pemberdayaan petugas pengantar kerja. 

9. Melaksanakan Penerbitan rekomendasi izin operasional Kantor 

Cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia maupun dalam 

proses pemberangkatannya. 
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10. Melaksanakan penertiban dan pengendalian izin pendirian 

Lembaga Bursa Kerja/ Lembaga Penempatan Tenaga Kerja 

Swasta di Wilayah Kota Pekanbaru.                                                      

11. Melaksanakan penertiban rekomendasi untuk perizinan pendirian 

LPTKS antar Kabupaten / Kota ke Disnaker Propinsi Riau. 

12. Merumuskan dan memberikan pelayanan penggunaan Tenaga 

Kerja Asing. 

13. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan penggunaan Tenaga 

Kerja Asing serta pengawasannya. 

14. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya 

dalam wilayah Kota Pekanbaru. 

15. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar 

dapat diketahui hasil yang dicapai telah sesuai dengan rencana 

kerja dengan cara membumbuat tolok ukur keberhasilan tugas. 

16. Merumuskan dan membuat laporan di bidang tugasnya dengan 

cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang 

dihadapi serta langkah yang diambil guna pemecahan masalah. 

17. Melaksankan tugas-tugas tertentu yang diberikan Kepala Bidang 

 

c. Seksi Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 

Mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan, membina  

serta melaksanakan pengelolaan Perluasan dan Pengembangan 

Kesempatan Kerja.  
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Uraian Tugas : 

1. Merumuskan dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan 

kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan 

prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan 

laporan dibidang tugasnya. 

2. Melaksanakan penyebarluasan program perluasan kerja melalui 

bimbingan usaha mandiri dan sektor informal. 

3. Melaksanakan penciptaan lapangan kerja baru yang bersifat 

temporer baik usaha mandiri maupun pemberdayaan tenaga 

kerja  padat karya produktif dan infrastruktur. 

4. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat 

Terapan tentang Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Teknologi 

Padat Karya (TPK)  serta memberikan bimbingan dan praktek 

penggunaannya agar tercipta pengembangan potensi wilayah 

dan kesempatan kerja. 

5. Melaksanakan bimbingan pelatihan  bagi tenaga kerja muda 

terdidik dan tenaga kerja  pemuda mandiri profesional. 

6. Melaksanakan pemberdayaan pendampingan dan kerjasama 

antar lembaga. 

7. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas 

agar dapat diketahui hasil yang dicapai telah sesuai dengan 

rencana kerja dengan cara membumbuat tolok ukur 

keberhasilan tugas. 
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8. Merumuskan dan membuat laporan di bidang tugasnya dengan 

cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah 

yang dihadapi serta langkah yang diambil guna pemecahan 

masalah. 

9. Melaksankan tugas-tugas tertentu yang diberikan Kepala 

Bidang. 

 

4.2.3 Tata Kerja 

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi 

dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup Dinas Tenaga Kerja wajib 

menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 

simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-

masing organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan 

pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah 

sesuai dengan tugas masing-masing. 

2. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, 

mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. 

3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-

masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

4. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan 

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 
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5. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 

petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan 

menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. 

6. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 

bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan 

laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan. 

7. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 

laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara 

fungsional mempunyai hubungan kerja. 

8. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya 

dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing 

wajib mengadakan rapat berkala. 

9. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan 

agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing. 

10. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan 

agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif. 

11. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat 

diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. 

12. Pelaksanaan fasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, 

sosialisasi dan bimbingan teknis. 

13. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima 

untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut. 
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14. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan meupun tertulis 

sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas. 

15. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

4.2.4 Kelompok Jabatan Fungsional 

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-

undangan. 

2. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam 

jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 

dengan keahliannya. 

3. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 

senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing. 

4. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja. 

5. Jenis jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

4.2.5 Pembiayaan 

 Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru, 
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subsidi dan/atau bantuan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat serta 

bantuan dari lembaga lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat. 

 

4.3 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 

1. Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari : 

a. Kepala Dinas Tenaga Kerja 

b. Sekretaris, membawahi : 

1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan 

2. Sub Bagian Keuangan 

3. Sub Bagian Penyusunan Program 

c. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek, membawahi : 

1. Seksi Syarat-syarat Kerja 

2. Seksi Pengupahan dan Lembaga Ketenagakerjaan 

3. Seksi Hubungan Industrial dan Sengketa Kerja 

d. Bidang Pembinaan Pengawasan, membawahi : 

1. Seksi Norma Kerja 

2. Seksi Norma K3 

3. Seksi Norma Kerja Perempuan dan Anak 

e. Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas, membawahi : 

1. Seksi Pelatihan dan Pemagangan 

2. Seksi Produktifitas Tenaga Kerja 

3. Seksi Standarisasi, Kompetensi dan Kelembagaan Pelatihan 

f. Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja 
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2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja 

3. Seksi Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 

g. Kelompok Jabatan Fungsional 

2. Bagan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja adalah merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota. 
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PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR : 08 TAHUN 2008

JUSMIARTI  ELFI, SH

PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN 

KESEMPATAN KERJA

KERJA

SEKSI

BUDI HARTONO, SE

 PENEMPATAN TENAGA KERJA

SENGKETA KERJA

SEKSI 

ZOHRANI, SE EDI  NOFIAR, SE

NORMA KERJA PEREMPUANHUBUNGAN INDUSTRIAL DAN

EDINIL ERWAN

SEKSI 

DAN ANAK

YETRI YUSNI, S.Kom

SEKSI

PRODUKTIVITAS 

SEKSI

NORMA K3

JULNAIDI, ST, MT AZMAN, SH, MHDIAN PERMATA INDAH, SE

EFRIYENI, SE

SYARAT-SYARAT KERJA

SEKSI 

PENGUPAHAN DAN LEMBAGA

STANDARISASI, KOMPETENSI

DAN KELEMBAGAAN PELATIHAN

KETENAGAKERJAAN

H.HERMANTO, SH

SEKSI

PELATIHAN DAN PERMAGANGAN

SEKSI 

Hj.HAPPY YARLIS, S.Sos ABDUL RAHIM, SP, MMA

KETENAGAKERJAANDAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

SURYA MART, SE

SEKSI SEKSI SEKSI

INFORMASI PASAR KERJA DAN BURSA

DAN PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUSUNAN ORGANISASI

DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU

NORMA KERJA

SEKRETARIS

SEKSI

KESEMPATAN KERJA

NELWATI, SH WIRA INDRA JAYA, SH

PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

BIDANG 

PEMBINAAN PENGAWASAN 

BIDANG 

PEMBINAAN PENEMPATAN DAN PERLUASAN

BIDANG 

PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

JABATAN FUNGSIONAL

ESY NOVIALTRI, S,Sos, M.Eng

SUB BAGIAN PENYUSUNAN

PROGRAM

SYAHARUDDIN, MM

BIDANG 

DENI ARISANTY, SH MARIA ULFA, SH

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM 

PENGANTAR 
KERJA

PENGAWAS 
KETENAGAKERJAAN

PERANTAR A HUBUNGAN
INDUSTRIAL / MEDIATOR

DORLAN TAMBA, SE 1. M. SIHITE, SmHk

2. JON RAKHMAD AGANMAR, SH

3. SAPARMAN, SE

4. RIVAL LINO, ST,.MT
5. MUHAMMAD FARHAN, SH

1. AMPERAMAN PURBA, SH

Ir. H. JOHNNY S , MT

KEPALA DINAS

UPTD
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